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Mersin'de konuşan
Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan gündeme
ilişkin önemli mesajlar verdi.
CHP'yi hedef alan Erdoğan,
muhalefetin artık tükenmiş
olduğunu söyleyerek, “Bun-
lardan millete hiçbir fayda
gelmez” dedi. Erdoğan ko-

nuşmasının sonunda gelenek-
sel hale getirdiği 'Tek Millet,
Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek
Devlet' şeklindeki yemini etti.
Ancak yemin ederken, Rabia
işaretini yapmadı. Saymaya
baş parmağıyla başlayarak,
Rabia işaretinin aksine sadece
saymakla yetindi. I SAYFA 7

ç
MISIR İLE İLİŞKİLER DÜZELİYOR CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sos-

yal medya hesabı üzerinden Cumhur-
başkanı Erdoğan'a yüklendi. Kılıçdaroğlu,
“Erdoğan “Muhalefetin Türkiye bekası, re-
fahı derdi yok” demiş. Erdoğan, sen ülkenin
mahallelerini satmış birisin. Beka kim, sen
kim! Emperyalistler oturdukları yerden de-
mografimizi değiştirdiler. O sattığın mahalle-
lere in, orada görürsün refahı. Saray hayatı
sana iyi gelmiyor” ifadelerini kullandı.
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BEKA KIM
SEN KIM!

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu,

Beylikdüzü'nü ziyaret ederek ilçedeki
çalışmaları inceledi. Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Ça-
lık'la beraber Beylikdüzü'nün doğru
yolda olduğunu anlatan İmamoğlu,
Beylikdüzü SMART Gençlik Merke-
zi’nde de gençlerle bir araya geldi.
Gençlik merkezine ilişkin konuşan
İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde gençlere
yönelik güzel işler olmuş. Beylikdüzü
Belediye Başkanımızın ellerine sağ-
lık. O’nun güzel işlerini gördükçe çok
mutlu oluyoruz. Artık bu merkez
gençlere emanet” dedi. I SAYFA 8
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Beylikdüzü doğru
yolda devam ediyor

İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE

AvCILAR Belediyesi ve Birleş-
miş Milletler Mülteciler Yük-

sek Komiserliği ortaklığı ile
yürütülen ihtiyaç sahibi Avcılarlı va-
tandaşlar ve mülteciler için maske
üretim projesi devam ediyor. Konuya
ilişkin konuşan Belediye Başkanı
Turan Hançerli, “Birleşmiş Milletler
ile gerçekleştirdiğimiz ortak proje
sayesinde Tahtakale Mahallemizdeki
üretim atölyemiz kapsamını genişle-
terek daha fazla komşumuza hizmet
sunacak. Salgınla
mücadelede ilk
günden beri kom-
şularımızın her ihti-
yaçlarını azimle
karşılamaya çaba-
ladık. Çabalamaya
da devam edece-
ğiz” dedi. I SAYFA 9
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Avcılar için
çabalıyoruz

Turan Hançerli

DAHA ÇOK HİZMET

Bahçelievler Belediyesi down
sendromlu bireylerin de çalı-

şabilmesi için bir çalışma yaptı. Ya-
pılan çalışma ile bu kişilerin de
çalışabileceği ‘Sempati Sosyal Tesis-
leri’ açıldı Açılışta konuşma yapan
Belediye Başkanı Hakan Bahadır,
kafede toplam 7 down sendromlu bi-
reyin çalışacağını belirterek burada
fiyatların normalden daha ucuz ola-
cağını söyledi. Şehit, gazi ve öğren-
cilere ekstra indirim yapılacağını
belirten Dr. Bahadır, vatandaşa ka-
feye gelmesi için seslendi. I SAYFA 4
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Sempati Sosyal
Tesisleri açıldı

SEMPATİK BAHÇELİEVLER
ESKIYALIK
YAPAMAZLAR
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatının hafriyat döküm alanı
olarak kullanılan Kuzey Ormanları'nda doğa katliamı yapıldığını söyledi. Hafriyat alanına giren
Şeker, “Yapılan ağaç kıyımının takipçisi olacağım. Arkasına aldığı güçle doğayı katleden, millete
küfreden, beşli çete İstanbul’un göbeğinde eşkıyalık yapamaz, doğayı katledemez” dedi
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CHP İstanbul Milletvekili
Dr. Ali Şeker, İstanbul Yeni

Havalimanı - Halkalı Metro Hattı
inşaatının hafriyat döküm alanı
olarak kullanılan Kuzey Ormanla-
rındaki doğa katliamını belgeledi.
Hafriyat alanına giren ve yaşanan
ağaç kıyımını fotoğraf ve videolar
ile kayıt altına alan CHP’li Şeker,

konuya ilişkin olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Tarım ve
Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli ile Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu’nun ya-
nıtlaması istemiyle üç
ayrı soru önergesi verdi.

ç
3 AYRI SORU ÖNERGESİ VERDİ ORMAN KATLİAMINA ŞAHİT OLDUM

CHP’li Şeker “Devam eden
metro hattı inşaat çalışma-

larından çıkan hafriyat ve beton
atıkları pervasızca orman ve doğa
katliamına sebep olmaktadır. İs-
tanbulluların da sıklıkla şikayet et-
tiği, Kuzey Ormanlarında
gerçekleşen bu doğa katliamı son
günlerde aleni bir hal almıştır. İl-

gili metro inşaatının hafriyatı şeh-
rin akciğerleri olarak nitelendirilen
Kuzey Ormanlarına dökülüyor.
Vatandaşların çağrısı üzerine
oraya gittim ve gördüm. İstan-
bul’un akciğerleri olan Kuzey 
Ormanlarının nasıl gözden çıka-
rıldığına üzülerek bir kez daha
şahit oldum” dedi. I SAYFA 9

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ALİ ŞEKER, KUZEY ORMANLARINDA AĞAÇ KATLİAMI
YAPILDIĞINI BELİRTEREK, HÜKÜMETE  SESLENDİ; “BUNA MÜSAADE ETMEYİZ”

ANIL
BODUÇ

HABER

ç

Ali Şeker, “Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda 16 Eylül günü ilgili adrese gittim, ağaçların kesildiğini,
canlı ağaçların üzerlerine hafriyat ve beton döküldüğünü yerinde görüp kayıt altına aldım. İstanbul’un akciğerleri
olan Kuzey Ormanlarının nasıl gözden çıkarıldığına üzülerek bir kez daha şahit oldum” ifadelerini kullandı.
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Ali Şeker

ERDOGAN RABiA 
iSARETi YAPMADI!

Silivri'de 2016-2017 eğitim-öğretim yılından
bu yana faaliyetlerini sürdüren tek üniversite

konumundaki İstanbul Rumeli Üniversitesi, dör-
düncü yılının mezunlarını hayata uğurladı. I SAYFA 16
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Zambrano Xavier Fernando Loor (45),
geçen hafta İspanya'nın başkenti Mad-

rid'ten ülkesi Ekvador'a aktarmalı gitmek
üzere saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na
geldi. Loor, burada fenalaştı.  İddiaya göre
içerisine kokain yerleştirilmiş kapsülleri yuta-
rak uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Zam-

brano Xavier
Fernando Loor'un
midesindeki kapsül-
lerden ikisi patladı. Fe-
nalaşan ve bilincini kaybeden
Loor, dengesini kaybederek yere düştü. Kafa-
sını yere vuran Loor'a ilk müdahaleyi olay ye-
rinde polisler yaptı. Sağlık ekipleri tarafından
sedye ile ambulansa taşınan uyuşturucu kur-
yesinin hayatını kaybettiği belirlendi. I SAYFA 3

BİRDENBİRE FENALAŞTI
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AFYONU DEĞİL
KOKAİNİ PATLADI
İçerisinde kokain olan kapsülleri yutan ve uçakla İstanbul
Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu uyuşturucu kuryesi Zambrano
Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı

Silivri’de afetlere
hazırlık yapıldı

Silivri Kaymakamlığı tarafından
‘Silivri İlçe Afet ve Acil Durum

Müdahale Planı ve Tatbikat Toplantısı’
toplantısı düzenlendi. İstanbul Vali Yar-
dımcısı Yaşar Aksanyar’ın katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda Silivri Afet
Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur
Tozlu tarafından 19-21 Ekim 2021 tarih-
lerinde planlanan tatbikat öncesi hazırlık
sunumu yapıldı. I SAYFA 5
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Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahal-
lesi'nde bulunan bir apart-

manda yaşandı. İddiaya göre,
apartmanda akrabaları ile yaşayan
Altan Keyvan, R.K. ile ortak iş yap-
mak için vekaletname verdi.
R.K.'nin batması sonucu Keyvan'ın
yaşadığı apartmanın arazisine
haciz ve tahliye kararı geldi. Evi bo-
şaltmak istemeyen Keyvan ve ailesi
zorluk çıkardı. Olay yerine ihbar
üzerine polis ve sağlık ekipleri çağ-
rıldı. Altan Keyvan kendisini apart-
manın altındaki dükkana kilitledi.
Dükkanın içinden konuşan Keyvan,
"Bu binayı patlatacağım. İcra mü-
dürü tarlanın içinden satmış ya bu-
rayı, ben de burayı kendimle
beraber gömeceğim" dedi. Key-
van'ın sözleri üzerine olay yerine it-
faiye ekipleri sevk edildi. I SAYFA 4
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Evi boşaltmak istemedi
elinde tinerle bekledi

TAHLİYE GERGİNLİĞİ
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Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, Küçükçek-

mece Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi'ni ziyaret ederek, öğrencile-
rin açtığı sergiye katıldı. “Çocuklar
bizim her şeyimiz” diyen Çebi, “Özel
çocuklarımız kendilerini sanatla ge-
liştiriyor. Sanat Atölyelerimizde eği-
tim alan Küçükçekmece Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezimizin öğ-
rencileri ve ailelerinin ürettikleri el
emeği ürünlerinin sergisine katıldım.
Sizler de sevdikleriniz için alışveriş
yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.
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Özel çocuklarımız
sanatla mutlular

ÇOCUKLAR HER ŞEYİMİZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, Eski Genelkurmay Başkanı

İlker Başbuğ'un “kamu görevlilerine
görevinden dolayı hakaret” suçun-
dan cezalandırılması istemiyle dava
açtı. İddianamede, İlker Başbuğ'un
dört yıla kadar hapis cezasıyla ceza-
landırılması talep edildi. Konuya iliş-
kin sessizliğini koruyan Başbuğ ise

geçmiş yıllarda
benzer süreçlere
maruz kalabilece-
ğini belirtmiş ve
Türkiye'de hukuk-
suzluğu güçlendir-
mek isteyen
odakların hala ola-
bileceği uyarısında
bulunmuştu.

ç

İlker Başbuğ’a
hapis istemi

HAKARET SUÇUNDAN

İlker Başbuğ
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MEZUNİYET
COŞKUSU



LENF bezlerinde şişlik, istem dışı
kilo kaybı, gece terlemeleri, ateş
ve yorgunluk-halsizlik gibi belir-

tilerin yanı sıra tedavi ile gerileme-
yen, inatçı ve büyüyen lenf bezleri

lenfomanın habercisi olabiliyor.
Özellikle ergenlik dönemi ya da

55 yaş sonrasında görülüyor
lenfoma, tüm kanser türleri-

nin yüzde 5’ini oluşturuyor.
Sık görülen kanser türle-

rinden biri olan lenfo-
manın sevindirici yönü
şu ki, tedavi oranı ol-
dukça yüksek. Acıba-
dem Üniversitesi
Atakent Hastanesi
Hematoloji Uzmanı

Doktor Öğretim Üyesi Ant Uzay, hasta-
lıkla mücadelede, bağışıklık sisteminin
kanserle savaşını güçlendiren immünote-
rapinin ve kanserli hücrelerin birbiriyle
iletişimini bozan hedefe yönelik ilaçların,
ileri evre ve zorlu hastalarda bile umut
ışığını artırdığına dikkat çekiyor. Öyle ki,
tüm Hodgkin lenfoma hastaların yakla-
şık yüzde 75’i iyileşebiliyor. Genç hasta-
larda iyileşme oranı yaklaşık yüzde
90’lara çıkıyor.

En sık Hodgkin lenfoma
görülüyor

Lenfomalar, çok sayıda alt grubu olan bir
hastalık! Öncelikle Hodgkin ve Hodgkin
dışı Lenfoma (non-Hodgkin lenfoma)
olmak üzere iki ana alt gruba ayrılıyor.

Ancak bunların da kendi alt tipleri bulu-
nuyor. Hodgkin dışı lenfomanın en az
40-50, Hodgkin lenfomanın ise 6-8 alt
tipi var. Ancak en büyük lenfoma grubu
Hodgkin dışı lenfomalar. Öyle ki, Hodg-
kin lenfomalardan 8 kat daha fazla görü-
lüyor. 2018 yılında tüm dünyada yaklaşık
500 bin kişi Hodgkin dışı lenfoma tanısı
alırken, Hodgkin lenfoma tanısı alan ki-
şisi sayısının 80 bin olduğu tahmin 
ediliyor. 

Yaş önemli bir risk faktörü

Kanser hastalığının genelinde olduğu
gibi lenfomanın da nedeni bilinmiyor.
Ancak bazı virüslerin bulaşması, bağışık-
lık sistemini baskılayıcı ilaç kullanılması,
AIDS, ailede non-Hodgkin lenfoma öy-

küsü olması, tarım ilaçları ve benzeri bazı
kimyasal maddelere maruz kalma gibi et-
menler, Hodgkin dışı lenfoma için risk
faktörleri olarak sıralanıyor. En önemli
etken ise ilerleyen yaş. Her dört hastadan
üçü 55 yaşın üzerinde. Hodgkin dışı len-
foma tanısı alan hastaların yaş ortala-
ması 67. Doktor Öğretim Üyesi Ant
Uzay, Hodgkin türü için de şu bilgileri
veriyor: “Hastalığın bu türünde EBV
(Ebstein Bar) virüsünün risk faktörü ol-
duğu düşünülüyor. Erkeklerde daha sık
görülen Hodgkin lenfomanın en çok
rastlandığı yaş grupları 15-35 yaş arasın-
daki genç nüfus ve 55 yaş üstü yetişkinler.
Öyle ki Hodgkin lenfoma 15-19 yaş ara-
sında en sık görülen kanser türü olarak
karşımıza çıkıyor.”

D epresyonun genellikle 6 aya
kadar geçmesinin beklendi-
ğini belirten uzmanlar,

“geçmeyen depresyon” diye de ad-
landırılan ‘distimi’nin normal depres-
yon kadar ağır belirtileri olmasa da
hayat kalitesini bozduğunu ifade edi-
yor. Birçok nedenle ortaya çıkan disti-
minin isteksizlik, iştah kaybı, uyku
bozuklukları, cinselliğe yönelik ilgide
azalma gibi belirtiler gösterdiğini kay-
deden uzmanlar, distiminin etkileri-
nin en az 2 yıl sürdüğüne dikkat
çekiyor. Uzmanlar, tedavi sürecinin
aylar ve hatta yıllar boyu sürebileceği-
nin de altını çiziyor. Üsküdar Üniver-
sitesi NPİSTANBUL Beyin
Hastanesi Uzman Klinik Psikolog
Ömer Bayar, ‘distimi’ olarak adlandı-
rılan geçmeyen depresyon rahatsızlığı
ile ilgili önemli bilgiler ve tavsiyeler
paylaştı.

Tanı için en az 
1-2 hafta gerekiyor

Depresyonun toplum içerisinde ol-
dukça tanınan bir rahatsızlık haline
geldiğini vurgulayan Uzman Klinik
Psikolog Ömer Bayar, “Depresyon
belirtileri de hemen hemen herkes ta-
rafından biliniyor. Genelde uzmanlar
depresyonun 6 aya kadar geçmesini
bekler. Bir tanı koyabilmek için en az
1-2 haftalık bir süreç gerekebiliyor.
Klasik majör depresif bozuklukta
gördüğümüz iştah kaybı, enerjide
düşüş, isteksizlik, motivasyon kaybı,

hayata dair olan ilgide ve faaliyetlere
olan istekte azalma, uyku problem-
leri, kilo kayıpları gibi belirtiler görü-
lüyor.” dedi.

Şiddeti arttıkça 
regresyon oluşuyor

Depresyonun şiddeti arttıkça kişide
regresyon halinin yani elini ayağını
işten güçten çekme durumunun oluş-
tuğunu belirten Bayar, “Bu durum
hayattan kopma evresine kadar gele-
biliyor ve sonunda bir çıkış yolu bula-
mama, intihara sürüklenme gibi
durumlara kadar ulaşabiliyor. Bu da
depresyonun ciddiyetini ve şiddetini
gösteriyor. Elbette herkes depresyonu
aynı şiddette ve ölçüde yaşamıyor.
Depresyon kişiden kişiye göre farklılık
gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Distimi en az 2 yıl sürüyor

Geçmeyen depresyon diye de adlan-
dırılan ‘distimi’nin bir depresyon türü
olduğunu söyleyen Uzman Klinik
Psikolog Ömer Bayar, “Distimi bir
yanıyla sızı depresyon gibidir. Kişide
normal depresyon kadar ağır belirti-
ler görünmese de bir sızı şeklinde
hayat kalitesini bozacak, zaman
zaman sıkıntıya sokacak ve varlığını
da sık sık hissettirecek türden bir et-
kiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.
En az 2 yıl sürüyor. Majör depresyon
kadar sık olmasa da isteksizlik, iştah
kaybı, uyku bozuklukları, cinselliğe
yönelik ilgide azalma gibi belirtilerin
görüldüğü bir süreci kapsıyor.” diye
konuştu.

Birçok sebeple 
ortaya çıkabiliyor

İnsanların distimi yaşamasını tek

bir sebebe bağlamanın mümkün ol-
madığını belirten Bayar, “Bir yanıyla
biyolojik etmenler, beyin kimyasının
ya da çeşitli hormonsal yapıların bo-
zulması veya bunu tetikleyen sağlık
problemleri olabilir. Özellikle alkol-
madde kullanımlarında bir süre
sonra kişinin ruh sağlığı bozulmaya
başlar ve bunun getirilerinden birisi
de depresyon olabilir. Çevresel olay-
lar, hayatta yaşanan büyük kayıplar,
büyük maddi problemler, travmatik
deneyimler, gelişim süreci gibi etmen-
ler distimiye sebep olabilir. Distimi,
akut yani anlık yaşanan bir rahatsız-
lıktan ziyade yıllar içerisinde gelişen
ve sürekliliği olan bir kişilik örüntüsü
gibidir.” dedi.

Terapi aylar, 
yıllar boyu sürebilir

Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar,
‘Klinik gözlem ve araştırmalar yapıl-
dıktan hemen sonra uygulanacak psi-
koterapi ve farmakoterapi tedavisinin
oldukça faydasının görüldüğü yapı-
lan çalışmalar sonucu gözlemlendi’
dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:
“Elbette, bu süreçte sabır büyük
önem taşıyor. Özellikle danışan ilaç
kullanmaya başladıktan sonra tedavi-
nin bir süreç olduğunu unutmamalı.
2-3 hafta içerisinde bu sorunun çö-
zülmesini beklememek, tedavi süre-
cinde bir istikrar sağlamak önemlidir.
Terapi aylar, hatta yıllar sürebilen bir
yolculuktur. Bazen farkında olunma-
yan geri plandaki etmenler kişiyi bu
ruhsal sıkıntıya itebilir. Bunları da te-
rapistle keşfetmek ve çözümlemek
zaman alabilir. Bu yüzden süreç bo-
yunca tedaviye olan inancın ve güve-
nin kaybedilmemesi gerekiyor.”

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Depresyonun 
genellikle 6 aya

kadar geçmesinin
beklendiğini belirten
uzmanlar, “geçmeyen

depresyon” diye de
adlandırılan 

‘distimi’nin normal
depresyon kadar 

ağır belirtileri olmasa
da hayat kalitesini
bozduğunu ifade

ediyor

İyi bir uyku için ne yemek lazım?
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, iyi bir uyku için 6 etkili beslenme 
önerisini sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Bİr buçuk yılı aşkın süredir günlük yaşam alışkanlıkla-
rımızı kökünden değiştiren Covid-19 pandemisi; sağ-
lıksız beslenme, gece geç saatlere kadar oturma

dolayısıyla gece yemelerini artırması, hareketsizlik ve aşırı kaygı
derken pek çok kişide uyku sorunlarını artırdı. Yapılan araştırma-
lar, besin seçimleri ve beslenme alışkanlığının da uyku süresini
ve uyku kalitesini etkilediğini ortaya koyuyor. Acıbadem Taksim
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker “Dengeli bes-
lenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalık riskini azaltmak
için en önemli yaşam tarzı faktörlerinden biri. Hem beslenme
hem de uyku ihtiyaçları, bireyden bireye değişmekte olup, bazı
besinler ve bireylerin beslenme alışkanlıkları uyku üzerinde
önemli etki gösterir” diyor. Peki uykuya dalmayı kolaylaştırmak
için nasıl bir beslenme alışkanlığı edinmeliyiz? Beslenme ve
Diyet Uzmanı Dilan Eker, iyi bir uyku için 6 etkili beslenme öneri-
sini sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Uyku dostu meyvelerden faydalanın

muz, potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde kasların gevşe-
mesine katkı sağlayarak uykuya dalmayı kolaylaştırabilir. Kivi,
yüksek konsantrasyonlarda antioksidanlar ve folat içeriği saye-
sinde uykuyu teşvik edebilecek başka bir meyvedir. Kızılcık ve
vişne, uykuyu teşvik eden bir hormon olan melatonini yüksek
miktarda içerir ve uykusuzlukla mücadeleye yardımcı olabilir.
Yatmadan 2-3 saat önce 1-2 kivi, 1 küçük boy muz veya 1 su bar-
dağı vişne veya kızılcık kompostosu tüketmek daha hızlı uykuya
dalmaya, uyku sırasında daha az uyanmaya ve daha uzun süre
uykuda kalmaya yardımcı olabilir.

Yatmadan önce kafein tüketiminden kaçının

Kahve, çay, çikolata ve enerji içecekleri uyarıcı etki gösteren ka-
fein içerirler. Kafein alımı gün boyunca enerji artışı sağlamaya ve
uyanık kalmaya yardımcı olur. Bireyden bireye tolerasyon değiş-
mekle birlikte günün çok geç saatlerinde kafein alımı uykuyu
olumsuz etkileyebilir. Uykudan en az 6 saat önce kafein tüketi-
minden kaçınılmasının, uykuyu düzenlemeye yardımcı olabile-

ceği gösterilmiştir.

Çiğ badem ve ceviz tüketin

Çiğ badem ve ceviz; melatonin, serotonin ve magnezyum dahil
olmak üzere uykuyu teşvik eden ve düzenleyen bileşik içerirler.
Yatmadan 2-3 saat önce tüketilecek 2 tam ceviz, 10 badem veya
yarım su bardağı badem sütü kasların gevşemesine ve uykuyu
teşvik etmeye yardımcı olabilir.

Beyaz et ve kefiri ihmal etmeyin

L-triptofan olarak da adlandırılan triptofan; hindi, tavuk, balık
gibi hayvansal protein kaynaklarının yanı sıra yoğurt,
peynir, kefir gibi süt ürünlerinde bulunan bir
amino asittir. Triptofan alımının depresyonu
azalttığı ve uyku süresini uzattığı göste-
rilmiştir. Erken bir akşam yemeğinde
az yağlı proteinden zengin bu be-
sinlerin tüketimi uyku süresini ve
kalitesini arttırmaya yardımcı
olabilir.

Alkolden kaçının

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Dilan Eker “Alkol uyku kali-
tesini düşürebilir ve uyku-
nun gece sıkça
bölünmesine neden olabilir.
Alkol ayrıca horlamaya
neden olabilir, mevcut uyku
apnesini kötüleştirebilir ve
diğer uyku bozukluklarının
semptomlarını artırabilir. Alkol-
den uzak durmak, yatmadan en az
4 saat önce ise hiçbir şekilde alkol
almamak uyku kalitesini korumaya yar-
dımcı olacaktır” diyor. Gece atıştırmalıkla-

rından uzak durunYatma saatine yakın sindirimi zor, yağlı ve şe-
kerli besinlerin tüketimi uykunun bölünmesi olasılığını artırabilir.
Yemek saatleri ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir
araştırmada, uykudan önceki 3 saat içinde yemek yiyen bireyle-
rin gece yemeyenlere göre daha sık
uyandığı gösterilmiştir. Bu ne-
denle gece yemeleri ve
atıştırmalarından uzak
durun.
NEŞE mErT 

LENFOMAYA DiKKAT!
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90. İzmİr İzmir Enternasyonal Fua-
rı’nda Simge ‘güzel fiziği,güçlü yorumu
ve sempatik tavırlarıyla İzmirlileri kendi-

sine hayran bıraktı. Dün gece bu yıl 90.kez ka-
pılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarında 30
bin kişiye konser veren mış mış, Üzülmedin
mi? , Prens & Prenses, Yankı, Ben Bazen
Öpücem, Sevmek Yüzünden gibi hit olmuş
şarkılarından oluşan repertuvarındaki
şarkıları hayranlarıyla seslendiren
Simge,  gelen yoğun istek üzerine kimi
şarkılarını tekrar söyledi. Konserinde
Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet
giyen Simge ‘ye konser alanını dol-
duran İzmirliler hiç durmadan teza-
hürat yaptılar.

Simge
fırtınası
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Kadıköy'de depoya yapılan baskında pi-
yasa değeri 460 bin lira olan gümrük ka-
çağı 577 adet kol saati ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, baskın
anları kameraya yansıdı.İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, Kadıköy'deki depoda gümrük kaçağı

saatlerin bulunduğunu ve saatlerin piyasaya sürüle-
ceğini ihbar aldı. Ekipler, geçen salı, deponun bulun-
duğu adrese baskın düzenledi. Baskında bir kişi
gözaltına alınırken, yapılan aramalarda piyasa de-
ğeri 460 bin lira olduğu belirtilen 577 adet kol saati
ele geçirildi. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna
Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

E kvador uyruklu Zambrano Xavier Fer-
nando Loor (45), geçen hafta İspan-
ya'nın başkenti Madrid'ten ülkesi

Ekvador'a aktarmalı gitmek üzere saat
16.50'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat
21.00'daki bağlantı uçuşu için transit alandan
dış hatlar giden yolcu katına geçen Loor, bu-
rada fenalaştı.  İddiaya göre içerisine kokain
yerleştirilmiş kapsülleri yutarak uyuşturucu
madde sevkiyatı yapan Zambrano Xavier Fer-

nando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi
patladı. Fenalaşan ve bilincini kaybeden Loor,
dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını
yere vuran Loor'a ilk müdahaleyi olay yerinde
polisler yaptı. Sağlık ekipleri tarafından sedye
ile ambulansa taşınan uyuşturucu kuryesinin
hayatını kaybettiği belirlendi. 

400 gram kokain

Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fer-

nando Loor'un iki kez yere düştüğü ve kan-
lar içinde kaldığı o anlar terminaldeki gü-
venlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde
Loor'un ilk yere düşmesinde ağzından kan
geldiği ve bir müddet sonra ayağa kalkarak
tekrar yürümeye devam ettiği görülüyor. Bir
müddet terminalde yürüyen kuryenin ikinci
kez düştüğü anlarda ise önce ayakta dur-
makta güçlük çektiği ve ardından da yere
düştüğü görülüyor. Hemen sedyeye alınan

ve ambulansla hastaneye kaldırılmak iste-
nen uyuşturucu kuryesi yapılan bütün mü-
dahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen
uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fer-
nando Loor'un cansız bedeni otopsi işlem-
leri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun
morguna kaldırıldı. Uyuşturucu kuryesi
Zambrano Xavier Fernando Loor'un mide-
sindeki kapsüllerden ise toplamda 400 gram
kokain maddesi çıkarıldı.
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Halı sahada
can verdi

Arkadaşlarıyla futbol maçı için,
çarşamba günü saat 19.00 sıra-
larında, Şehremini Anadolu Li-

sesi'ne ait halı sahaya giden 41 yaşındaki
bir çocuk babası Koray Çınar, maç sıra-
sında bir anda yere yığılarak fenalaştı. Ar-
kadaşları bir süre bekledikten sonra kendi
imkanlarıyla Çınar'ı hastaneye kaldırdı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çınar, hasta-
nede yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. 4 ya-
şında bir kız çocuğu olan Çınar için dün
öğle namazının ardından Bahçelievler Şiri-
nevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzen-
ledi. Törenin ardından cenaze gözyaşları
içinde Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Maçtaki arkadaşlarından biri olan Hüse-
yin Kaçmaz, "Dün halı sahada maç yapı-
yorduk. Yarım saat 40 dakika sonra yığıldı,
kaldı, yere. Şaka yapıyor zannettik çünkü
biz de yorulunca falan kendimizi yere atı-
yoruz. Şaka değildi, biraz orada müdahale
ettik, arkadaşlarımız sağlıkçı zaten. Ambu-
lans arandı ama ambulans gelmedi. Yakın
olduğumuz için kendimiz götürdük hasta-
neye. Biz 10-15 dakika falan ambulans
bekledik, gelmedi. Orada gerekli şeyleri
yaptılar ama olmadı. Çevremizde 3-4 has-
tane vardı. Ambulans yeri bilmiyoruz, bu-
lamıyoruz demiş. Şehremini Lisesi'ni
bilmeyen yoktur" dedi.  

Ambulans geç geldi

Ambulans için kendisinin aradığını belirten
Çağrı Kaçmaz ise, "Yaşını sordu sonra bizi
başka bir birime aktardılar. O birim bize
yapmamız gerekenleri söyledi. Okulu söy-
ledim, 'okulu bilmiyoruz' dediler. Ben de
'ambulansa bağlayabiliyorsanız bağlayın
tarif edeyim' dedim, 'bağlayamıyoruz' de-
diler. Ambulans da halı sahaya 40 dakika
sonra gelmiş zaten. Kendimiz götürdük"
şeklinde konuştu. 

İstanbul'da Suriye'den getirilen ve yaşları 3 -17 arasında değişen 71 çocuğun
zorla dilendirilmesine ilişkin 3'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, örgüt
lideri Abdo Hammud ile örgüt yöneticisi 2 sanığın adli kontrolle tahliyelerine
karar verildi. Böylece duruşmada tutuklu yargılanan sanık kalmadı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi'ndeki duruşmaya,
tutuklu sanıklar  Abdo

Hammud, Ahmed Hammud ve Yusef
Hammud katıldı. Duruşmada sanık
avukatları da hazır bulundu. Tutuklu
sanıklar, "Allah'a sığınıyoruz, af diliyo-
ruz. Tahliyemizi talep ediyoruz" dedi-
ler. Mahkeme heyeti, üç tutuklu
sanığın haftada bir kez en yakın polis
merkezinde imza vermeleri şartı uygu-
layarak tahliye edilmelerine karar
verdi. Heyet, mağdur çocukların adre-
sinin tespiti için İl Göç İdaresi ve Em-
niyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına
da hükmetti. Duruşma ertelendi.

İddianamede ne var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
hazırlanan iddianamede, Suriye'deki
iç çatışma ve krizler sonrasında 2011
yılından itibaren Türkiye'ye kitlesel

olarak sığınmacıların geldiği, tüm şe-
hirlerde sığınmacı bulunduğu, İstan-
bul başta olmak üzere büyükşehirlerde
ikamet ettikleri anlatıldı. Sığınmacıla-
rın zor koşullarda yaşamlarını sürdür-
meleri nedeniyle ülkemizde terör, yasa
dışı faaliyetlerin ve asayiş olaylarının
figüranı olabilecek durumda oldukları
kaydedilen iddianamede, bu kap-
samda ülkemize gelen sığınmacıların
insan ticareti suçunun potansiyel kur-
banları olduğu ifade edildi. İddiana-
mede, "Suç örgütlerinin oluşturduğu
organizasyonlarda Suriye'deki savaş-
tan kaçan ailelerin çocuklarını kulla-
narak insan ticareti suçu kapsamında,
ülkemize getirilerek başta İstanbul ve
ilçelerinde zorla dilendirilmek sure-
tiyle kendilerine haksız kazanç temin
ettikleri ve böylelikle ülke ekonomisi ve
vatandaşlarımızı zarara uğrattıkları
bilinmektedir" denildi. Şüphelilerin

Suriye'den mağdur çocukları getirerek
zorla dilendirdikleri, çalışmayanları
dövdükleri kaydedildi. GSM hatları-
nın teknik takip sonucu belirlenen Sul-
tangazi'de 9 ayrı adrese eş zamanlı
adrese 28 Eylül 2020'de operasyon
düzenlendiği anlatıldı. İddianamede,
örgüt lideri şüpheli Abdo Hammud ile
örgüt yöneticisi şüpheliler Ahmed
Hammud, Yusef Hammud, Hasan
Hammud'un  "İnsan ticareti yapma",
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma"
suçlarından toplam 570 yıldan 858
yıla kadar hapis istendi. Örgüt üyesi
olan diğer 11 sanığın da "Suç örgü-
tüne üye olma" ve "insan ticareti
yapma" suçlarından 569 yıldan 855
yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mayıs
ayında görülen duruşmada, tutuklu 13
sanıktan 10'unun tahliyesine karar ve-
rilmişti.

Çocuk dilendirenler
serbest bırakıldı

Küçük kızın
telefonunu çaldı

Olay, 10 Eylül Cuma günü Arnavutköy’de
yaşandı. İddiaya göre, 11 yaşındaki Nazlı-
can A., evde yalnız kaldığı sırada kapı zili

çaldı. Zili çalan şüpheli N.C., 'Ben baban Güven’in
arkadaşıyım, kapıyı açar mısın?' dedi. Babasının
adını söyleyen kişiye güvenerek kapıyı açan kız ço-
cuğu, daire kapısına gelen şüpheli  N.C.'ye babasının
evde olmadığını söyledi. Şüpheli de çocuktan baba-
sını aramasını istedi. Cep telefonu ile babasını arayan
Nazlıcan A., arkadaşının eve geldiğini ve kendisiyle
görüşmek istediğini belirtti.   Güven A. da kızına tele-
fonu kapıda bekleyen kişiye vermesini söyledi. Küçük
kızın elinden telefonu alan şüpheli N.C.  telefonu el
çabukluğuyla kapattı. Bir süre telefonda konuşuyor-
muş gibi yapan ve apartman içerisinde telefonun çek-
mediğini söyleyerek kız çocuğunun yanında
uzaklaşan şüpheli N.C., daha sonra binadan çıkarak
kayıplara karıştı. 

Telefonun çalındığını anladı

Kızının telefonunu defalarca arayan ancak cevap ala-
mayan Güven A.,  komşularını arayarak kızının evde
yalnız olduğunu ve kontrol etmelerini söyledi. Kom-
şuları, Güven A.’nın dairesine geldiğinde 11 yaşın-
daki çocuğu, babası ile telefonda görüştürdü.
Babasına, 'Arkadaşın benim telefonumla seninle ko-
nuşurken telefonun çekmediğini söyleyip dışarı çıktı'
deyince Güven A., kızına ait telefonun hırsız tarafın-
dan çalındığını anladı. Yakalandı gözaltına alındıKı-
zına bir şey belli ettirmeyen Aykurt, durumu polise
bildirdi. Harekete geçen ekipler, apartmanın güvenlik
kamerası görüntülerini inceledi. Eşkali belirlenen
şüpheli N.C.  kısa süre içerisinde polis ekipleri tara-
fından yakalandı. Adliyeye sevk edilen N.C. tutukla-
narak cezaevine konuldu. Olay gününü anlatan
Güven A., kızının evde yalnızken, hırsızın bina giri-
şindeki faturaları kontrol ettiğini belirterek, "Fatura
üzerindeki adımı ezberliyor. Sonra daire ziline bası-
yor. Bu kadar rahat davranmaları gerçekten insanı
korkutuyor" dedi.

Gümrük kaçağı
saatler ele geçirildi

İçerisinde kokain olan kapsülleri yutan ve uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu uyuşturucu kuryesi Zambrano
Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı. Uyuşturucu zehirlenmesiyle fenalaşan ve bilincini kaybeden
kurye, yere düşerek başını alana çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ekvadorlu kuryenin midesinden 400 gram kokain çıktı

İstanbul 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya, tutuklu 
sanıklar  Abdo Hammud,
Ahmed Hammud ve Yusef
Hammud katıldı. 
Duruşmada sanık avukat-
ları da hazır bulundu. 
Tutuklu sanıklar, "Allah'a
sığınıyoruz, af diliyoruz.
Tahliyemizi talep 
ediyoruz" dediler. 
Mahkeme heyeti, üç tu-
tuklu sanığın haftada bir
kez en yakın polis merke-
zinde imza vermeleri şartı 
uygulayarak tahliye 
edilmelerine karar verdi. 

Fatih'te 41 yaşındaki Fizyoterapist
Koray Çınar, halı saha maçı sırasında bir
anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan
bir kız çocuğu babası Çınar'ın kalp krizi
geçirdiği belirlendi. Koray Çınar tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sultangazi'de alkollü halde gel-
diği camide imam ve cemaate
sopayla saldırdığı iddia edilen

kişi, cemaat tarafından etkisiz hale getiril-
dikten sonra polis tarafından gözaltına
alındı. Şüpheli ile cami cemaati arasında
yaşanan arbede cep telefonu kamerasına
yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Sul-
tançiftliği Merkez Camii'nde meydana
geldi. İddiaya göre, imamın sahip çıkarak
bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz
Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi. İma-
mın uyarıyla buradan ayrılan Ali Y. bir
süre sonra elinde sopayla camiye gelerek,
imam ve cemaate saldırdı. Cemaat tara-
fından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis-
teki işlemleri süren Ali Y.'nin alkollü oldu-
ğunun belirlendiği öğrenildi. Şüpheli ile
cami cemaati arasında yaşanan arbede
cep telefonu kamerasına yansıdı.

İmama saldırı!

Bağcılar'da İran uyruklu iş
adamı Bahador K.(34)'ya ka-
dınla tuzak kurarak kaçırıp,  si-

lahla tehdit ederek  kripto paralarını
bozdurtup 30 bin dolar parasını gasbeden,
zorla  200 bin dolar değerinde senet imza-
latan 9 kişilik çete polis tarafından yaka-
landı. Şüphelilerin iş adamını takip ederek
kaçırdıkları anlar güvenlik kameraları tara-
fından görüntülendi. İstanbul Polisine 15
Temmuz 2021 tarihinde başvuran Kripto
para işiyle uğraşan iş adamı Bahador K.,
otomobiliyle giderken önünü kesen ve
polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından
kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Ba-
hador K. "3 ayrı otomobille önümü kesti-
ler. Beni otomobilimden indirip bir
minibüse bindirdiler. 

İranlı iş adamını
kaçırdılar



Sergi açılışında stantları tek tek ziya-
ret eden Fatih Belediye Başkanı M.
Ergün Turan yaptığı konuşmada

hayal ettiği şehrin merkezinde kadın,
çocuk ve gençlerin olduğunu söyleyerek;
“Benim inandığım şehir sokağa çıktığınız
anda kadınların, çocukların ve gençlerin
öncelendiği, aile yaşamının ön planda ol-
duğu şehirdir. Çünkü bir şehri imar ede-
cek olan hanımefendiler onların
yetiştirdiği evlatlardır. Kadınlarımız öğ-
renmeyi bir yaşam biçimi olarak benimse-
diklerinde sosyal yapımız daha da iyileşir,
güzelleşir. Kadınlarımızın üretime katıl-
maları ve içindeki girişimcilik ruhunu ha-
rekete geçirmelerini sağlayacak
projelerimizden biri olan KARINCA ile
her yıl yaklaşık 3 bin kadın kursiyerimizi
mezun ediyoruz. Buradaki kurslarda edi-
nilen bilgilerin beceriyle, emekle yoğrul-
ması, kazanca ve aile bütçesine katkıya
dönüşmesi mutluluk verici bir şey. Kadın-
larımız üretip kazandıkça Fatih’in de ka-
zanacağına yürekten inanıyoruz. Bu
vesileyle sergimizde emeği geçen tüm kur-
siyer ve eğitmenlerimizi tebrik ediyor, ser-
giyi gezip buradaki el emeği göz nuru
eserlerden ilham alan bütün kadınlarımızı
da KARINCA kurslarına davet ediyo-
rum” dedi. İstanbul Milletvekili Şirin
Ünal, Cumhurbaşkanımızın selamlarını
ileterek başladığı konuşmasında KA-
RINCA Kadın El Emeği Sergisi’nin hayır-
lara vesile olmasını dileyerek, katkısı olan
herkese teşekkürlerini iletti.

Branş sayısı 40'a çıktı

Geçtiğimiz dönem bizler KARINCA Pro-
jesiyle 22 branşta yaklaşık bin 500 Fatihli
hanıma yeni meslekler ve yeni hobiler
edinmelerini sağladık diyen Fatih Beledi-
yesi Kadın Aile ve Eğitim Birim Sorum-
lusu Yeliz Dövücü,  “Bugün bu sergide
edindikleri hobileri meslek hayatında ge-
liştirilebilir seviyeye getiren hanımlar satış
imkanı buldular. Yeni dönemde branş sa-

yımızı 40 branşa çıkardık.  Bizim KA-
RINCA olarak öncelikli hedefimiz kadın-
ların ev ekonomilerine katkı
sağlayabilmek, biz projemizi Halk Eğitim
Müdürlüğü’yle ortak geliştiriyoruz.
Mezun olan hanımlarımız Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı sertifikalarını alıyor. Geç-
tiğimiz dönemde pandemi kurallarına
uygun olarak azaltılmış sayılarla gerçek-
leştirdiğimiz eğitimlerimizle yaklaşık bin
500 tane hanımefendiye hizmet verdik,
yeni dönemde hedefimiz 5 bin kapasite-
mizi, bina sayılarımızı ve branş sayıları-
mızı arttırdık. Özellikle evde sıkılan ya da
meslek edinmek isteyen ev hanımları kurs-
larımıza gelerek kendilerini geliştirme fır-
satı buluyorlar. Şu an kayıt sürecimiz
devam ediyor, hatta bazı branşlarımızda
tam kapasiteye ulaştığımız için kapattık.
Tüm Fatihli hanımları KARINCA proje-
mizdeki eğitimlerimize bekliyoruz” dedi.
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AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı
tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak,
27 Mayıs 1960 darbesinin ardından
eski Başbakan Adnan Menderes, eski
Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun
16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam
edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla anma
töreni ve basın açıklaması düzenledi

Menderes
unutulmadı

AK Parti İstanbul İnsan Hakları'ndan
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yıldız
Konal Süslü anma programında basın

açıklaması yaptı. Süslü açıklamasında "Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nde toplumsal ve siyasi unsur-
larıyla birlikte ilk darbe 27 Mayıs 1960 yılında ger-
çekleştirilmiştir. Bu dönem, Türkiye'de darbelerin
başlangıcı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini al-
mıştır. 27 Mayıs Askeri Darbesi ile Anadolu'nun ye-
tiştirdiği çok sayıda vatan evladı yine vatanı için
bedel ödemek durumunda bırakılmıştır. Her bir va-
tandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan
sevgisi ile yoğrulmuş milletin evlatları hukukun vesa-
yet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş,
idam sehpalarında şehit edilmiştir. Darbelerle bir-
likte meydana gelen vesayet hegemonyası hem bu
ülkenin geleceğini hem de milletimizin demokrasi,
ekonomi, moral ve motivasyonunu öğütmüştür.
1950 yılında iktidara gelen Adnan Menderes ve yol
arkadaşları, milletimizin milli ve manevi değerlerini
Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP ikti-
darının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldır-
mış, Türkiye'ye çağ atlatmış, milletin milli, manevi
değerlerini iade i itibar etmişlerdir. Tek parti rejimi-
nin ülkemize yaşattığı en büyük zulüm olan Türkçe
Ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun Ezan-ı Mu-
hammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir" dedi.

Okul servislerinde
denetim sürüyor

Beyoğlu'nda okul servisleri denetlendi.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, dur-
durdukları servislerde şoförlerin evrak-

larını kontrol etti, şoför ve öğrencilere koronavirüs
tedbirlerini hatırlattı. Yüz yüze eğitimin başlama-
sının ardından, Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı trafik polisleri, belirlenen noktalarda
denetimlerde bulundu. Denetim noktalarından
biri de Beyoğlu Fındıklı trafik ışıklarıydı. Servis
şoförlerinin evrakları kontrol edilerek, Genel Bilgi
Taraması (GBT) yapıldı. Durdurulan servislerde
öğrenci ve şoförlere koronavirüs bilgilendirmesi
yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan ve yedek
maske olup olmadığı da kontrol edildi.  

KADINLAR YENI
MESLEK EDINDI

Tahliye gerginliği
Avcılar'da akrabaları ile yaşadığı apartman için alınan tahliye kararı sonrası Altan Keyvan, kendisini binanın alt katındaki dükkana
kilitledi. Yanıcı maddeleri yanına alan Keyvan'ın eşi ve çocukları da balkonda tinerle bekledi.  Müzakereci polisle konuşmasının
ardından ikna olan Keyvan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ailenin yakınları da olan biteni gözyaşları içinde izledi
Olay, Avcılar Yeşilkent Mahalle-
si'nde bulunan bir apartmanda ya-
şandı. İddiaya göre, apartmanda
akrabaları ile yaşayan Altan Key-
van, R.K. ile ortak iş yapmak için
vekaletname verdi. R.K.'nin batması
sonucu Keyvan'ın yaşadığı apart-
manın arazisine haciz ve tahliye ka-
rarı geldi. Evi boşaltmak istemeyen
Keyvan ve ailesi zorluk çıkardı.
Olay yerine ihbar üzerine polis ve
sağlık ekipleri çağrıldı. Altan Key-
van kendisini apartmanın altındaki
dükkana kilitledi. Dükkanın içinden
konuşan Keyvan, "Bu binayı patla-
tacağım. İcra müdürü tarlanın için-
den satmış ya burayı, ben de burayı
kendimle beraber gömeceğim" dedi.
Keyvan'ın sözleri üzerine olay ye-

rine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gözyaşları içinde izlediler

Yanına bir kutu tiner alan eşi ve ço-
cukları balkondan olup biteni izledi.
Fenalaşan Keyvan'ın oğlu tedbir
amaçlı hastaneye kaldırıldı. Key-
van'ın yakınları da gözyaşlarına bo-
ğuldu.  Polis ekiplerinin
konuşmalarının sonuç vermemesi-
nin ardından, olay yerine müzake-
reci polis çağrıldı. Müzakerecinin
ikna konuşmasının ardından Key-
van dükkanın kapısını açtı. Öfkeli
adam, polis ekiplerince ifadesi alın-
mak üzerine polis merkezine götü-
rüldü. Keyvan'ın eşi de binadan
indi. Tahliye kararı ise durduruldu.
YAKUP TEZCAN

Fatih ilçe sakini kadınlar, Fatih Belediyesi ve Fatih Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
hayata geçirilen Karınca El Emeği Projesi ile yeni meslekler edinip, birbirinden güzel ürünler ürettiler

SEMANUR POLAT

2- 3 senedir KARINCA Projesine katıl-
dığını belirten 45 yaşındaki ev hanımı
Nesrin Çarıkçıoğlu, “2- 3 senedir Ka-
rınca projesine katılıyorum, hocamız
ve proje sayesinde örgümü geliştirdim.
Örgü benim için terapi gibi bir şeyler
yaptıkça kendimi çok mutlu hissediyo-
rum. Örgüden çantalar yapıyorum,
bebek yelekleri, battaniyeler, patikler
örüyorum. Aileme ekonomik bütçede

katkıda bulunuyorum, daha da mutlu
oluyorum” dedi. Konuşmaların ardın-
dan açılış kurdelesi kesilerek sergi
gezildi. Misafirler birbirinden güzel ve
göz alıcı ürünlerin yer aldığı sergiyi
gezerek, üretenlerinden ayrı ayrı bilgi
aldı. KARINCA Kadın El Emeği Sergisi
19 Eylül Pazar akşamına kadar gezile-
bilecek ve dileyen misafirler beğen-
dikleri ürünleri satın alabilecek.

Ekonomiye katkı

Bu tesiste sempati varBahçelievler Belediyesi
down sendromlu birey-

lerin de çalışabilmesi
için bir çalışma yaptı.

Yapılan çalışma ile 
bu kişilerin de

çalışabileceği ‘Sempati
Sosyal Tesisleri’ açıldı

Dün gerçekleştirilen açılışa Bahçe-
lievler Belediye Başkanı Dr. Hakan
Bahadır ile AK Parti İstanbul Mil-

letvekili Tülay Kaynarca katıldı. Açılışta ko-
nuşma yapan Dr. Bahadır, kafede toplam 7
down sendromlu bireyin çalışacağını belirte-
rek burada fiyatların normalden daha ucuz
olacağını söyledi. Şehit, gazi ve öğrencilere
ekstra indirim yapılacağını belirten Dr. Ba-
hadır, vatandaşa kafeye gelmesi için seslendi.
Tülay Kaynarca ise kafenin hayırlara vesile
olmasını dileyerek “Engelliler Kanunu çok

az ülkede var. Türkiye’de bu var. Engelli kar-
deşlerimiz için çok güzel, çeşitli faydalı çalış-
malar yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Damatlığımı alacağım

Sempati Kafe’de çalışmaya başlayan down
sendromlu 20 yaşındaki Metin Erdem, ça-
lışmaya başladığı için çok mutlu olduğunu
söyledi. Erdem, “Müşterilere burada çay
ve kahve servisi yapıyorum. Bu iş benim
için çok iyi oldu. Hiç bırakmayacağım. Ya-
kında evleneceğim. Kazandığım parayla

damatlık alacağım” dedi. Kafede Genel
Müdür olan down sendromlu 17 yaşındaki
Yasemin Doğan da çalışmaya başlayacağı
için çok mutlu olduğunu müşterilere çay
su getirdiğini söyledi. Kafeye müşteri ola-
rak gelen 30 yaşındaki Duygu Demiroğlu,
“Buranın açılması bence çok iyi oldu. On-
ların hayata tutunması için çok güzel bir
şey bu sayede hayata tutunacaklar. Ayrıca
burayı çok sevdim. Çok nazikler, güler yüz-
lüler. Onlar için her gün buraya gelebili-
rim” açıklamasını yaptı.



A FAD başkanlığınca 19-21 Ekim
2021 tarihleri arasında yapılması
planlanan 2021 yılı Ulusal Düzey

TAMP tatbikatı öncesi Silivri Kaymakamlığı
tarafından ‘Silivri İlçe Afet ve Acil Durum
Müdahale Planı ve Tatbikat Toplantısı’ dü-
zenlendi. Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Ti-
yatro Salonunda gerçekleştirilen toplantıya
İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Si-
livri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Bele-
diye Başkan Yardımcısı Harun Akkan,
İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürü Gök-
han Yılmaz, AFAD İl Eğitim Şube Müdürü
Tezcan Buçan, ilçe afet kurulunda yer alan
daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplan-
tıda Silivri Afet Koordinasyon Merkezi So-
rumlusu Uğur Tozlu tarafından tatbikat
öncesi hazırlıkları içeren bir sunum yapıldı.
Tozlu, katılımcılara sahada çalışma yapacak
yerel düzey çalışma gruplarından arama ve
kurtarma, tahliye, yerleştirme ve planlama,
barınma, lojistik, güvenlik ve trafik, sağlık ve
beslenme çalışma gruplarına ilişkin bilgilen-
dirmede bulundu.

Risk unsurlarını dikkate alıyoruz

Yapılan sunumun ardından konuşan Silivri
Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan,
Silivri Belediyesi tarafından alınan önlemler
ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2019 yılı-
nın dönüm noktası olduğunu belirten
Akkan, “Silivri Belediye Başkanımız Sayın
Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla ilk iş olarak
şehrimizdeki riskli binaları ve bunların rezerv
alanlarını tespitine yönelik şehrimizin Kent-
sel Dönüşüm Strateji Belgesini hazırlamak
oldu. Geçmişten kalan planlarla birlikte, ka-
patılan 8 belde belediyesinin de birleşmesiyle
ilçemizde kötü bir plan durumu vardı. Şeh-
rin bir bütün olarak planlanması ve riskli un-
surları da dikkate alarak imar planlarının
revizyonunu ihale ettik bunda da son aşa-
maya gelindi. Bizim ilçemizde özellikle dep-
rem, sel ve tsunami risklerine yönelik afet
beklentileri maalesef var. Silivri yazları çok
yağış olmamasına rağmen kısa sürede en
aşırı yağış alan ilçelerden birisi. Bu da sel fe-
laketleri yaşanmasına neden oluyor. Bu risk
unsurlarını dikkate alacak yaklaşımlarla yap-
tığımız şehir planlarımızda son aşamadayız.
İlçemizde bulunan riskli yapıların dönüştü-
rülmesini yürütecek, Silivri’nin kentsel dönü-
şümünü sağlayacak, kar amacı gütmeyen
bir şirket kurduk. 68 daireli bir sitenin yıkı-
mını gerçekleştirdik. Afet öncesi ve sonrası
yapılacak çalışmalar ve vatandaşlarımızın
bu afetlerden en az seviyede etkilenmelerini
sağlamak için de Silivri Afet Koordinasyon
Merkezini hayata geçirdik. Afetlere yönelik
önlem, müdahale ve afet sonrası yapılması
gereken konularla ilgili çalışmala-
rımızı artırarak devam ettiri-
yoruz.” dedi.

Afetle
mücadelede
eğitim önemli

İstanbul İl Afet
Acil Durum Mü-
dürü Gökhan Yıl-
maz, AFAD’ın
kuruluş amacı ve
faaliyetleriyle ilgili
yaptığı konuşmada,
Türkiye’de başta
deprem olmak üzere
birçok afetin
yaşandığını ha-
tırlatarak, “İçiş-
leri Bakanımız
Sayın Süley-
man Soylu’nun
talimatlarıyla
afetlere karşı
hazırlık ve risk
azaltma nokta-
sında afet böl-
gelerine yönelik
yoğun bir ça-
lışma yürütü-
yoruz. Bu
çalışmalara be-
lediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşları-
mızda ciddi anlamda destek veriyorlar.
Bunun en güzel örneklerinden biriside Si-
livri. Bu sebeple Silivri Belediye Başkanımız
Sayın Volkan Yılmaz’a ve tüm ekibine bu
süreçte bize vermiş olduğu destekten dolayı
teşekkür ediyorum. Afetlerle mücadele de en
önemli etkenlerden birisi de eğitimdir. Toplu-
mun tüm fertlerine yönelik afetlere karşı far-
kındalık oluşturulması gerekiyor. Afetlere
karşı farkındalığı yüksek bir toplumla ancak
afete karşı mücadele edebiliriz” diye 
konuştu.

Örnek gösterilecek bir yer

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise konuş-
masında, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek,
“Tüm çabamız olası afetlere hazır olmak,
afet sonrası olaya müdahale etmek, en az
hasar ve kayıpla bir afetin etkilerini ortadan

kaldırmak. Bakanlığımızın, AFAD’ın, Valili-
ğimizin emir ve direktifleri doğrultusunda ve
rehberliğinde bu işin ilmine, hukukuna
uygun bir şekilde ilçemiz düzeyinde beledi-
yemizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla,
muhtarlarımızla, STK’larımızla afet öncesi
ve sonrasına en iyi şekilde hazırlanmak ve
etkin bir şekilde müdahale etmek bizim ön-
celiğimiz. Önümüzde bir tatbikat süreci var.
Bütün kurum ve kuruluşlarımızla koordineli
bir şekilde planlama çalışmalarımızı yapıyo-
ruz. En iyi şekilde yapılacak olan tatbikatın
içerisinde yer alacağız. Vali Yardımcımız
Sayın Yaşar Aksanyar ile birlikte belediyemi-
zin inşa etmiş olduğu Afet Koordinasyon
Merkezimizi ziyaret ettik. Gerçekten örnek
gösterilebilecek bir Afet Koordinasyon Mer-
kezi olmuş. Belediye Başkanımız başta
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Afetle mücadele başarısı var

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren İs-
tanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, vali-
lik tarafından yürütülen afetle mücadele
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Afete hazır-
lık çalışmalarının, ilçelerin bulunduğu coğ-
rafi konum ve yapısına göre değiştiğini ifade
eden Aksanyar, şunları söyledi: “Silivri ilçesi-
nin afet planı, Esenler ilçesinin afet planın-

dan farklıdır. Esenler’de denizden
erişim yok. Ama Silivri’ye

denizden erişim var. Si-
livri’nin Gaziosman-

paşa’dan farkı
vardır. Neden
vardır? Nüfusu
farklıdır.
Nüfus yo-
ğunluğu fark-
lılıklarına
göre deprem
yaşamak ayrı

bir şeydir.
Bütün bu etken-

ler ve daha fazlası
göz önünde bulun-

durularak afet
planı yapılmalıdır.
Afet konusunda
bütün kurum ve
kuruluşlara ol-
duğu gibi bireysel
olarak bizlere de
sorumluluklar dü-
şüyor. Dünyanın
neresinde olursak
olalım, mazlum
bir insanın haya-
tını kurtarmak
için, çocukları ile
3-5 yıl daha fazla

yaşasın diye ırkına, inancına hiçbir şeyine
bakmadan biz bu mücadelenin içerisinde ol-
maya ahdettik diyecekseniz, bu toplantı
amacına ulaşmış olacaktır. Biz gayretle, et-
mekle, afet bilincini oluşturmak, gerekli ön-
lemleri almak ve gerekeni yapmakla
mükellefiz. Silivri Belediyemiz çok kıymetli
faaliyetler yapmaya başlamış. Kentsel dönü-
şüm çalışmaları yapmış. Afet Koordinasyon
Merkezi oluşturmuş. Afet bilinci, afetle mü-
cadele konusu, sürekli gündeminizde olmalı.
Eğer siz evinizdeki televizyonu sabitlerseniz
olası bir deprem anında %50 yaralanma ris-
kinden kendinizi kurtarmış oluyorsunuz.
Bugün burada afet konusunda farkındalığın
önemine inanmış, afetle mücadelede kararlı
bir ortam var. Afetle mücadele başarısı var.
Bu sebeple Belediyemize, Kaymakamlığı-
mıza, AFAD’a teşekkür ediyorum. Hepsinin
katkısı var.”

SAVAŞ ATAK

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE
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A h makam sahipleri ah siz yok mu siz altınıza
bir koltuk verilince kendinizi nemrut zannedi-
yorsunuz. Oysa nemrutun bir sinekle canını

alan yüce yaradanın gücünü rahmetini ne çabuk 
unutuyorsunuz!

Sahi makam sahibi olunca ne his ediyorsunuz merak
etmiyor değilim. Bir makam sahibi olunca nedir bu be-
zirganlık nedir bu kibir hırs bu dünya size kalmayacak
bilmiyor musunuz? Önemli olan makam sahibi olmanız
değil sahip olduğunu makamaların halka hizmet oldu-
ğunu unutmamanızdır. Siz makam seviciler ne yapıyor-
sunuz geldiğiniz yeri unutup ahkam kesiyor o
makamları kendi nefsinizi tatmin etmek veya başka
maddi çıkarlarınız için kullanıyorsunuz. Peki makamı
kendi şahsi çıkarlarınız için kullanmak bencillik ve ah-
laksızlık değil mi?

İnsan insandan üstün olamaz üstünlük takvadır. Geli-
nen makamların her biri halkın vermiş olduğu makam-
lardır makam hizmet içindir zimmet için değildir.

Bazı insanlar bi yerlere gelince daha da mütevazilik
kazanırlar mütevazi olanlar görev süreci dolunca da

insanların gözünde yerlerini korumaya devam eder ve
her zaman sevilir ve sayılırlar. Fakat bazıları makam
sahibi olunca ilk yaptığı iş sevmediği alt rütbe sahibi ar-
kadaşlarına zulum etmeyi seçerler. Zulüm edenler bir
gün mutlaka zulüm görürler, zulüm ile abad olunmadı-
ğını da görmüş olurlar.

Millete firavunluk yapanın milletin gözünde verecek
hesabı çoktur.

Gün olur devran döner lafını bir köşeye yazsalar iyi
olur. Zira herkesin bildiği üzere tarihin silemediği kimse
yoktur.

Kalın selametle.

Kibirlenme padişahım 
senden büyük Allah var

SILIVRI’DE TATBIKAT
HAZIRLIGI VAR

Silivri Kaymakamlığı tarafından ‘Silivri
İlçe Afet ve Acil Durum Müdahale Planı ve
Tatbikat Toplantısı’ toplantısı düzenlendi.
İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar’ın

katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda
Silivri Afet Koordinasyon Merkezi 
Sorumlusu Uğur Tozlu tarafından 

19-21 Ekim 2021 tarihlerinde planlanan
tatbikat öncesi hazırlık sunumu yapıldı

Program, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ve katılımcıların, AFAD ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi
ekipleri tarafından 19 Mayıs Meydanı’nda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik hazırlanan afet çadırları ve eğitim
parkurunu ziyaret etmesinin ardından sona erdi. 

Program, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksan-
yar ve katılımcıların, AFAD ve Silivri Belediyesi

Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafın-
dan 19 Mayıs Meydanı’nda vatandaşların

bilgilendirilmesine yönelik hazırlanan
afet çadırları ve eğitim parkurunu

ziyaret etmesinin ardından
sona erdi. 

Eğitim 
parkurunu 
kEşfEttilEr

Kartallı
hareket etti
Kartal Belediyesi’nin, Avrupa Hareketlilik Haftası
kapsamında organize ettiği spor aktiviteleri başladı. Bir hafta
sürecek olan spor etkinliklerinden “Sabah Sporu” Kartal’ın
iki farklı noktasında başladı. Açık havada düzenlenen
etkinliğe Kartallı sporseverler yoğun ilgi gösterdi

Avrupa Birliği’nin bir giri-
şimi olarak her yıl 16-22
Eylül günleri arasında kutla-

nan ve bu yılki teması 'Sürdürülebilir
Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketli-
lik' olan Avrupa Hareketlilik Haftası do-
layısıyla bir dizi spor etkinliği
düzenleyen Kartal Belediyesi, bir hafta
boyunca devam edecek çeşitli etkinlik-
leri, açık havada gerçekleştirilen
“Sabah Sporu” ile başlattı. Kartal Be-
lediyesi’ne ait Atalar Spor Tesisi ile
Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda
sabah 08.00’de uzman eğitmenler eş-
liğinde başlayan “Sabah Sporu” etkin-
liğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sporsever Kartallılar eğitmenler eşli-
ğinde 1 saat boyunca ter döktü. Güne
enerjik ve dinç başlamak isteyen spor-
severler, hafif ısınma ile başladıkları
spor etkinliğinde belirli hareketleri
uzman eğitmen eşliğinde yaparak efor
sarf etti. Sabah Sporu etkinliği 18 ve
19 Eylül’de her iki merkezin yanı sıra
Mehmet Ali Büklü Parkı’nda da ger-
çekleştirilecek. Atalar Spor Tesisi ve

Bayram Demirkol Parkı’nda yapılan
“Sabah Sporu” etkinlikleri ise 18,19
ve 21 Eylül’de sabah 08.00 ve 09.00
saatleri arasında yapılacak.

Etkinlikler devam edecek

Kartal Dragos Su Sporları Merkezi,
Atalar Mahallesi Spor Kompleksi, Bay-
ram Demirkol Parkı ve Mehmet Ali
Büklü Parkı’nda düzenlenecek olan Av-
rupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri
kapsamında; Sabah Sporu, Zumba, Bi-
siklet, Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot
Yarışları ve Ayak Tenisi Futbol Turnu-
vası spora gönül veren Kartallıları bu-
luşturacak. Toplu taşımanın, yürüme,
bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir
hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi
amacıyla organize edilen Avrupa Ha-
reketlilik Haftası kapsamında, birbirin-
den çeşitli spor etkinlikleri ile Kartallı
komşularını buluşturacaklarını belirten
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, tüm spor tutkunlarını etkinliklere
katılmaya davet etti.
FATİH POLAT

Dantel böceğine karşı 
bütün önlemler alındı
Bağcılar Belediyesi ekipleri, 
İstanbul’da görülen ve “Amerikan
tahtakurusu” olarak da bilinen 
dantel böceğine karşı harekete geçti.
Ekipler, yaşanabilecek olası bir
böcek istilasına karşı ilaçlama başta
olmak üzere bütün tedbirleri aldı

İstanBul’da anavatanı Kuzey Amerika
olan “Dantel Böceği” alarmı yaşanıyor.
Yakından bakıldığında kanat bölgesi

dantele benzediği için 'dantel böceği' adını alan
böcek türü son günlerde farklı bölgelerde sık görül-
meye başladı. İnsan vücuduna ve bulduğu her yü-
zeye yapışarak rahatsızlık veren bu böcek türü,
vatandaşları da tedirgin ediyor. Uzmanlar, 5 mili-
metreden daha kısa olan bu canlıların yaprakların
hücre içi sıvısını emerek beslendiklerini ve bitkilerin
fotosentezini olumsuz etkilediklerini söylüyor.

Şikayet yok

Birçok ilçede etkili olan böcekle ilgili Bağcılar’da
herhangi bir şikayet gelmedi. Ancak olası bir tehli-
kenin önüne geçmek için Bağcılar Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklarını ta-
mamladı. Ekipler, parklarda böceğin yaşayabileceği
ağaçların gevşek kabukları ve yaprak altlarını ilaç-
ladı. Ayrıca gelebilecek ihbarlara da anında müda-
hale edecek.

İlaçlama faaliyetleri sürüyor

Bütün zararlı böcek türlerine karşı ilaçlamaların
sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, “Şu anda ilçemizde bir sı-
kıntı görülmüyor. Mesai arkadaşlarımız ilaçlama
faaliyetlerini periyodik aralıklarla sürdürüyor” dedi.

Bayramapaşlı müzeye koştuMilletimizin şanlı destanı
Çanakkale Savaşları’nda
yaşananların fotoğraf ve

objelerle sergilendiği
‘Çanakkale Savaşları Mobil

Müzesi’ Bayrampaşa’da 
ziyarete açıldı. Büyük 

ilgi gören müzeyi 3 gün 
içinde yaklaşık 5 bin 

kişi ziyaret etti

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile bir-
likte müzeyi gezen Başkan Atila Aydıner, “Aziz mille-
timizin eşsiz bir destanı olan Çanakkale mücadelesini

sürekli canlı tutmalı ve bu büyük zaferi genç kuşaklara aktar-
malıyız” dedi. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7'den
77'ye herkese kapılarını açmaya devam ediyor. Çanakkale Sa-
vaşları’nda yaşananların fotoğraf ve objelerle sergilendiği ‘Ça-
nakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Bayrampaşa’daki Atatürk
Parkı’nda (belediye önü) ziyarete açıldı. Büyük ilgi gören mü-
zeyi 3 gün içinde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Vatandaşlar,
“Çok güzel bir müze gördük” diye konuştu.
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S avola Gıda ve Tohum Derneğinin
iş birliği, Trakya Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğünün

teknik desteğiyle "Yerli Ayçiçeği Tohumu
Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi"
başlatıldı.Proje ile Türkiye'de yerli ayçiçeği
tohumunun geliştirilmesi, verim ve kalite
bakımından dünya pazarında da söz sa-
hibi olunmasını sağlayacak yüksek kaliteli
yerli çeşitler elde edilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında Muratlı ilçesinde de-
neme ekimi yapılan ayçiçekleri hasat
edildi.
Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü
Houmer Balazadeh, hasat töreninde yap-
tığı konuşmada, proje kapsamında üreti-
cilere eğitim ve yayım çalışmaları ile teknik
uygulama desteği sağlanacağını söyledi.
Balazadeh yerli ayçiçeği tohumuna önem
verdiklerini belirterek şöyle devam etti:
"Proje ile yerli ayçiçeği artık daha fazla
üretilecek. Bizler de bu proje için çok he-
yecanlıyız. Projemizde bugün önemli nok-
taya geldik ve bugün ilk hasadımızı
yapacağız. Sonuçları heyecanla bekliyo-
ruz. Proje ile Türkiye'nin yerli ayçiçeği to-
humunda da dünyada söz sahibi
olmasını hedefliyoruz. Bunu inşallah hep

beraber başaracağız. Proje kapsamında
çiftçilerimize eğitimler verilecek ve teknik
uygulamalar olacak. Bu proje uzun so-
luklu bir proje. Hedefimiz yerel tohumları
ve yerel üretimi artırmak."

Tekirdağ örnek olacak

Tohum Derneği Başkanı Musa Kaya da
sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine
destek çerçevesinde her şeyin doğada saklı
olduğuna inandıklarını söyledi. Kaya,
daha iyi bir tarım ülkesi olabilmenin to-
humda saklı olduğunu vurgulayarak, "Sa-
vola Gıda ile bir araya gelerek projeyi
başlattık. Projeyle amacımız ülkemizde
yetersiz olan ayçiçeği tohumunun gelişti-
rilmesi, verim ve kalite yönünden yüksek
kaliteli yerli çeşitler elde etmek istiyoruz.
Yapılacak hasatla ürünler değerlendirile-
cek ve sonuçlara bakılacak. İlkini Tekir-
dağ'da yaptığımız bu projeyi gelecek yıl
Konya'da daha sonra da Adana'da ger-
çekleştirmeyi düşünüyoruz." dedi. Gıda ve
Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı
Ayşegül Selışık, örgüt olarak amaçlarının
küresel gıda güvenliğini ve sürdürülebilir
kalkınmayı sağlamak olduğunu ifade etti.

Özel sektörün çabası güzel

Küresel sorun olan iklim değişikliğinin et-

kilerini azaltmak amacıyla da çalışma
yaptıklarını belirten Selışık, "Bu sene iklim
değişikliğinden ayçiçeği belki de çok etki-
lenmedi ama Konya'da etkilenmiştir. Ku-
raklığın bütün etkilerini artık hissetmeye
başladık. O yüzden çabamız çiftçiye daha
verimli, içinde tohum da olan üretim tek-
niklerini öğretmek ve onlarla iş birliği yap-
mak. O nedenle bugünkü projedeki gibi
özel sektörün çabası çok güzel." diye ko-
nuştu. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhel-
vacıgil de dünyanın küresel ısınma ve
iklim değişikliği sıkıntısıyla karşı karşıya
bulunduğuna işaret etti.

Adıyaman'ın
umudu badem

Proje ile Türkiye'de yerli ayçiçeği tohumu geliştirilmesi, verim ve
kalite bakımından dünya pazarında da söz sahibi olunmasını
sağlayacak yüksek kaliteli yerli çeşitler elde edilmesi hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bölgesel
kalkınmaya dönük hamlelerimiz hız kesmiyor.
İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Adıyaman'ımızı
badem üretim merkezi haline getiriyoruz" dedi

adıyaman'da kuru tarımla uğraşan çiftçiler,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kal-
kınma Ajansının teşvik ve destekleriyle bademe

yönelirken, daha önce başka şehirlere mevsimlik işçi olarak
giden Adıyamanlılar da memleketlerinde çalışmaya baş-
ladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal

medya hesabından yaptığı videolu payla-
şımla Adıyaman'daki değişimi gözler

önüne serdi. Bakan Varank paylaşı-
mında, "Bölgesel kalkınmaya dönük
hamlelerimiz hız kesmiyor. İpekyolu
Kalkınma Ajansı ile Adıyaman'ımızı
badem üretim merkezi haline getiri-
yoruz. E-ticaret yoluyla ürünler, tek

tıkla Türkiye'nin her tarafına ulaşıyor.
Adıyaman bademi, model bahçe gibi 8

projeyle global bir markaya dönüşecek." ifa-
delerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya

göre de İpekyolu Kalkınma Ajansı, başarılı geçen badem
hasadını bir zirveyle taçlandırdı. Hem yüksek kaliteli hem
yüksek rekolteli hasat, zirveye katılanları sevindirdi. Bade-
min sağlıklı yaşama etkilerinin de ele alındığı zirvede
badem hasadı da yapıldı. İpekyolu Kalkınma Ajansının
desteği ve Adıyaman Valiliğinin koordinasyonunda düzen-
lenen Badem Zirvesi, Kahta'da bulunan Karakuş Tümü-
lüsü yakınlarında gerçekleştirildi. Zirvede Dr. Ender Saraç,
"Sağlıklı Yaşam ve Güzellik için Badem" semineri verirken,
"Tarımsal Kalkınmada Kahta Bademinin Önemi"nin tartı-
şıldığı panelin ardından badem hasadına geçildi.

Ağaç sayısı 3 milyonu geçti

Zirvenin ardından değerlendirmelerde bulunan İpekyolu
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Adıya-
man'da 10 yıl önce 150 bin olan badem ağacı sayısının
bugün 3 milyon 200 bine ulaştığını bildirdi. Akyılmaz, ba-
deme yönelik 8 projeyle 3 milyon liralık üretim hacmi oluş-
turduklarını belirterek, "Kurduğumuz e-ticaret portalıyla
üreticilerimizin birlikleri üzerinden tek tıkla ürünlerini Tür-
kiye'nin her tarafına hızlı bir şekilde satmaları için e-ticaret
altyapısını kurduk." bilgisini verdi. Badem zirvesini bu yıl
tarihi Kommagene Krallığı'na ait Karakuş Tümülüsü ya-
kınlarında gerçekleştirdiklerini belirten Akyılmaz, bademle
beraber Karakuş Tümülüsü'nü de tüm dünyaya tanıttıkla-
rını ifade etti.

60 saatte 
23 milyon lira!

altay Spor Kulübü ve blok zincir teknolojisi
şirketi ICRYPEX iş birliğinde üretilen Altay Fan
Token’ın ön satış için ayrılan bölümünün tama-

mının 60 saatte satıldığı açıklandı. 25 yıllık uzun bir iş birli-
ğini kapsadığı belirtilen anlaşmanın ön satışından 23
milyon lira gelir elde edildi. Ön satış fiyatı 0,80 lira olan
Altay Token’in 17 Eylül’den itibaren 1 liradan arz edileceği
ifade edildi. Spor kulüplerinin yeni gelir kaynaklarından biri
olduğu belirtilen “Fan Token” projelerinin Türkiye’de de et-
kisini artırdığı kaydedildi. Bu projelere Altay Spor Kulübü
de adım attı. Süper Lig’e bu sezon katılan Altay ve blok
zincir teknolojisi şirketi ICRYPEX iş birliğinde piyasaya çı-
kartılan 0,80 lira değerindeki Altay Fan Token’ın, ön satış
takvimi tamamlanmadan tükendiği açıklandı. Geçen hafta
Çırağan Sarayı’nda gerçek-
leştirilen basın lansmanıyla
duyurulan Altay Fan
Token’ın ön satış için ayrı-
lan 28.710.000’lik bölümü
60 saat içinde satıldı. Türki-
ye’nin en büyük kripto para
borsalarından ICRYPEX
imzası taşıyan Altay To-
ken’in toplam arza ulaşması
ise 25 yıl sürecek.

Savola Gıda ve Tohum Derneğinin iş 
birliği, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Müdürlüğünün teknik desteğiyle "Yerli 
Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal 

Sorumluluk Projesi" başlatıldı. Proje ile 
Türkiye'de yerli ayçiçeği tohumunun 

geliştirilmesi, verim ve kalite bakımından
dünya pazarında da söz sahibi olunmasını

sağlayacak yüksek kaliteli yerli çeşitler 
elde edilmesi hedefleniyor. 

Büyükhelvacıgil, tarımın Türkiye için öne-
mine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Tarım topraklarımızı en iyi şekilde değer-
lendirmemiz gerekiyor. Ayçiçek yağı hepi-
mizin mutfağında olması gereken temel
gıda maddelerinden birisi. Halkımızın yüzde
85'i mutfağında ayçiçeği yağı tüketmeyi ter-
cih ediyor. Ayçiçek küspesi de hayvancılar
için önem arz ediyor. Ne yazık ki yağlı to-
humlar ve türevleri ithalat kalemlerimiz ara-
sında ilk 10 sırada yer alıyor. Ülke olarak
yağlı tohumlar türevlerinde yüzde 75 ora-
nında maalesef dışarıya bağlıyız. Bu ne-
denle tarım ve ayçiçeğinde stratejik
planlama yaparak destekler artırıp, iklim
değişikliklerini de göz önünde bulundurarak
sürdürülebilir tarımsal politikalar üretmeli-
yiz. Bunun için de devlet-özel sektör iş bir-
liği ve çiftçimizin gayreti gerekiyor.
Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için
hepimiz çaba harcıyoruz. Savola Gıda yerli
tohumu destekleyici, herkese örnek olacak
projeyi hayata geçiriyorlar. Projeyle yerli
ayçiçeği tohumu geliştirilecek, verim artırı-
lacak, çiftçilere eğitim verilecek, modern
üretim modeli ön plana çıkmış olacak."
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve Trakya To-
humcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Toruk de törende konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından ayçiçeği hasadı ya-
pıldı. Çiftçiler tarlada ürünleri inceleme fır-
satı bulurken, kadınlar da etkinlik alanında
geleneksel yöntemlerle çekirdek çıkarttı.

HER SEY AYCICEGI ICIN
ayçiçek yağı 
çok değerli

Sel felaketinin zararı büyük 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Batı Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin,
"Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde toplamda 1228 
kilometre uzunluğundaki 17 yolun 155,5 kilometrelik kesiminde hasar oluştu" dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, 11 Ağus-
tos'taki selden etkilenen Si-

nop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde
bulundu. İncelemelerinin ardından Afet
Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere
açıklama yapan Karaismailoğlu, son yılla-
rın en büyük sel felaketinin yaşandığı Batı
Karadeniz'de devlet millet iş birliğiyle des-
tansı bir mücadele örneği ortaya koydukla-
rını söyledi. Sürecin en başından itibaren
her zaman vatandaşların yanında oldukla-
rını vurgulayan Karaismailoğlu, "İlk gün-
den itibaren olduğu gibi devletin eli olarak
her şartta ve durumda halkımızın yanında
olmaya devam ediyoruz. Gücümüzü,
enerjimizi ve motivasyonumuzu, halkımı-
zın afetin ilk gününden itibaren gösterdik-
leri sabır, destek ve sevgiden alıyoruz." diye
konuştu.

125 personel çalışıyor

Karaismailoğlu, selin kara yolu ağında da
ciddi hasara neden olduğunu belirterek,
şöyle devam etti:"Yaşanan sel felaketinde
Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde top-
lamda 1228 kilometre uzunluğundaki 17
yolun 155,5 kilometrelik kesiminde hasar
oluştu. Selin ardından, hemen kapanan
yollarımızı trafiğe açmak için yoğun ça-
lışma başlattık. Ulaştırma ve Altyapı Ba-

kanlığı olarak tüm bu çalışmalarımızın
yanı sıra enkaz kaldırma faaliyetleri ile ma-
halle yolları hasar onarım ve teressübat te-
mizlik çalışmaları ile ev ve iş yerlerinin
doğal yaşama kavuşması için gerekli ma-
kine ve personel desteği de verdiğimizi
özellikle belirtmek istiyorum. İhtiyaç duyu-
lan muhtelif kesimlerdeki belediye yolla-
rına bitümlü sıcak kaplamalı
çalışmalarımız sürüyor. Yollarımızın üze-

rinde 113 iş makinesi ve 125 personelle ça-
lışmalarımız devam ediyor."

2 bin 779 vatandaşımızı
başarıyla tahliye ettik

Bozkurt, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki
kereste fabrikaları ile depolarda yer alan
tomrukların, selin etkisiyle Karadeniz'e
akıp gittiğini anlatan Karaismailoğlu, "De-
nizlerden tomrukların toplanmasıyla ilgili

de Orman Genel Müdürlüğümüz oldukça
katkı sağladı. Sel felaketi sonrasında Ba-
kanlık olarak dünyada ilk defa gerçekleşen
başarılı bir uygulamayı da hayata geçirme-
nin gururunu yaşadık. Bozkurt, Ayancık ve
Türkeli ilçelerinin kereste fabrikaları depo-
larında yer alan tomrukların afet nedeniyle
denize ulaşmasında ve gemilere yapabile-
ceği hasarların önüne geçmek üzere De-
nizcilik Genel Müdürlüğümüzün getirmiş
olduğu römorkörler sayesinde denizdeki
tomrukların oldukça büyük kısmını topla-
yarak denizdeki tehlikeyi de bertaraf ettik."
diye konuştu.

Yoğun çaba gösteriyoruz

Bakan Karaismailoğlu, yaşanan afette
mahsur kalan vatandaşların tahliyesinde
de çok yoğun çaba gösterdiklerine işaret
ederek şunları kaydetti: "Hava, kara ve
deniz yoluyla tam 2 bin 779 vatandaşımızı
başarıyla tahliye ettik. Sel felaketi sonra-
sında Sinop Ayancık ve Türkeli'de bulu-
nan vatandaşlarımızın araçlarıyla tahliyesi
için Çanakkale'den bölgeye arabalı vapur
getirdik. Denizcilik Genel Müdürlüğü-
müzce görevlendirilen Kilitbahir Feribotu
ile 15 Ağustos'ta 46, 16 Ağustos'ta 53, 17
Ağustos'ta da 16 olmak üzere toplamda
115 araç ve 578 vatandaşımızı deniz yo-
luyla tahliye ederek, İnebolu Limanı'na
güvenle ulaştırdık. Diğer taraftan Türkeli

ve Çatalzeytin arasındaki geçişi sağ-
layana kadar geçen sürede dile-

yen vatandaşlarımızı Devlet
Hava Meydanları İşlet-

memizin helikopteri
vasıtasıyla ailele-

rine kavuştur-
duk."

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki
kapanışa göre 4,69 puan ve yüzde
0,33 artarak 1.428,66 puana yük-

seldi.  Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding
endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör en-
deksleri arasında en fazla kazandıran yüzde
0,50 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,44
ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. BIST 100
endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izledi ve

günü önceki kapanışın yüzde 0,73 altında
1.423,97 puandan tamamladı. Analistler, dünya
genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkile-
meye devam edebileceği ve artan enerji
fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendire-
ceği endişeleriyle küresel pay piyasalarında
risk algısının yüksek seyrettiğini söyledi. Dün
yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri

ile konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Av-
rupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine
Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölge-
si'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende
satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi ve-
rilerinin takip edileceğini aktaran analistler, tek-
nik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve
1.390 seviyelerinin destek, 1.440 ve 1455 pua-
nın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa istanBul ne durumda?
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MILLETE HIZMETKAR
OLMAYA GELDIK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek
yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik” diye konuştu

C umhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kül-
tür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti
Mersin Genişletilmiş İl Danışma Top-

lantısı'nda konuştu. Konuşmasına, Mersinli-
leri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Yaklaşık
2,5 yıl sonra tarımın, güneşin, tabii güzellikle-
rin şehri, kardeşliğin ve emeğin merkezi Mer-
sin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Dün Ahi Evran'ın ve Neşat Ertaş'ın şehri Kır-
şehir'deydik. Geçen cuma günü Kahraman-
maraş'ta, Edeler'le kucaklaştık. Önceki hafta
Rize'de, Karadenizli uşaklarla bir araya geldik.
Bugün ise Mersinli kardeşlerimize misafir olu-
yoruz." ifadelerini kullandı. Salgın şartlarının
hafiflemesiyle illeri ziyaret edip, vatandaşlarla
hasret giderdiklerini belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şunları söyledi: "Yapımı tamamla-
nan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaş-
larımızla birlikte yaşıyoruz. Sadece bu ayın
başından itibaren ülkemizin farklı illerinde pek
çok eser, hizmet ve tesisin açılışını yaptık. Adli
yıl açılışında 10 bloktan oluşan 422 bin metre-
kare kapalı alana sahip yeni Yargıtay binamızı
Ankara'da hizmete aldık. Ağustos ayında bir
taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele
ederken, diğer taraftan taarruzi insansız hava
aracı Akıncı'nın teslimatını, Milli Savunma
Bakanlığı Ay Yıldız Projesi'nin temel atmasını
gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanı ile
birlikte MİLGEM Pakistan ilk gemi denize in-
dirme ve açık deniz karakol gemisi ilk sac ke-
simi törenine iştirak ettik. Ankara ikinci
organize sanayi bölgesinde yapımı tamamla-
nan 26 fabrikamızı ekonomimize kazandırma-
nın gururunu yaşadık."

Bütün şartları zorladık

Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora,
adaletten güvenliğe kadar birçok alanda açılış-
lar, kabuller, hizmet alma törenleri gerçekleştir-
diklerini anımsatan Erdoğan, "Görüyorsunuz
yan gelip yatma yok. Bu arada gençlerimizle
bir araya gelerek, onların coşkusuna, dinamiz-
mine ortak olduk. 'Sıcak' demedik, 'yağmur'
demedik, 'uzak' demedik milletimizle kucaklaş-
mak, milletimizle buluşmak için tüm şartları
zorladık." ifadelerini kullandı. Sıkıntılarla karşı-
laşsalar da ya bir yol bularak ya bir yol açarak
ülkeye hizmet mücadelesini kararlılıkla sürdür-
düklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Muhalefet genel başkanları, evlerinin
odaları arasında dolaşırken, biz doğudan ba-
tıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'yi geziyo-
ruz." dedi.

Muhalefetin vizyonu yok

Muhalefet sadece belli illere, toplumun belli ke-
simlerine hapsolmuşken, kendilerinin tüm
renkleriyle 84 milyonun tamamına ulaştıklarını
belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Muhalefet
'sen-ben' kavgasında vakit öldürürken biz ülke-
mizi hedeflerine kavuşturmak için 'gece-gün-
düz' demeden koşturuyoruz. Onların
gündeminde iftira var, bühtan var, yalan terörü
var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek
var, takoz olmak var. Onların gündeminde
Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndür-
mek var. Onların gündeminde yasak var, öteki-
leştirme var, sessiz çoğunluğun sesini yeniden
kısmak var. Onların gündeminde milletimizin
değerlerini aşağılamak, milletimizin demokra-
tik kazanımlarını gasbetmek var. Onların gün-
deminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek,
nefret siyasetiyle insanımızı kutuplaştırmak var.
Elinde çekiçten başka bir şey bulunmayan,
bütün sorunları çivi olarak görürmüş. Bunların
da yalandan, slogandan, tahrikten, tahkirden
başka siyaset vizyonları yok."

A'dan Z'ye bütün kuşaklar burada

Salondaki gençlerin, "AK gençlik burada Re-
is'inin yanında" sloganına Erdoğan, "Evet,
A'dan Z'ye bütün kuşaklar burada." karşılığını
verdi. Gelecek hafta, resmi ziyaret kapsamında
ABD'ye gideceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şunları kaydetti: "Nasip olursa pazar
günü Amerika'dayız ve pazartesi günü New
York'ta Birleşmiş Milletler'in tam karşısında 36
katlı Türkevi'nin açılışını da yapacağız. Evet
tam Birleşmiş Milletler'in karşısında, 36 kat
Türkevi, hamdolsun bu da tabii bize nasip
oldu. Nitekim son günlerde yaşananlar, muha-
lefetin Türkiye gibi Türkiye'nin bekası, huzuru,
esenliği, refahı gibi derdinin olmadığını göster-
miştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen
çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Tür-
kiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunla-
rın bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri
dahi yönetme becerilerinin olmadığına yine bu
süreçte hep birlikte şahit olduk. Seçim önce-
sinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat
varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim mey-
danlarında millete verdikleri sözlerin, taahhüt-

lerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp topla-
madan şehir içi ulaşımına, kültür-sanattan
çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamı-
yorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En
temel belediye hizmetlerini dahi yerine getire-
meyen bir beceriksizlikle muhatabız. Çok daha
vahimi, muhalefetin bu acı gerçeklerle yüzleş-
mek, kendilerini sigaya çekmek yerine sağa
sola saldırarak, suçlarını örtme çabasındalar.
Elbette her insan beşerdir, hata da yapar yan-
lışa da düşer ama insanı diğer varlıklardan ayı-
ran en temel haslet, Allah'ın ona bahşettiği akıl
ve vicdandır."

Erdemli olsunlar

İnsanın aklını kullanarak yanlışı doğrudan, iyiyi
kötüden, haramı helalden, faydalıyı zararlıdan,
zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatıldı-
ğını belirten Erdoğan, hatasını kabul etmenin,
yanlışı varsa düzeltmenin sadece siyaset sahne-
sindekilerin değil her bireyin yapması gereken
asgari görevi olduğunu ancak karşılarındaki-
lerde ne böyle bir dert ne böyle bir hassasiyet
ne de hatalarıyla yüzleşecek bir erdem görme-
diklerini ifade etti. Bunun için onları bitmez tü-
kenmez kayıkçı kavgalarıyla baş başa bırakıp,
kendi işlerine baktıklarını kaydeden Erdoğan,
"Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi
büyütmeye, insanımızın refahını, huzurunu ar-
tırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de ver-
mese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye,
Türkiye'yi dünyanın güçlü bir ülkesi yapmaya
devam ediyoruz." diye konuştu. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, kendi siyasetlerinin, eser ve hiz-
met siyaseti, mücadelelerinin ise ülkeyi aydınlık
yarına taşıma mücadelesi olduğunu, tüm ça-
balarını, milletin birliğini, beraberliğini, kardeş-
liğini korumak, daha da güçlendirmek için sarf
ettiklerini belirtti.

Gençlerin gözü ışıldasın

AK Parti olarak, ecdatları gibi "Hizmet eden
izzet bulur", merhum Neşet Ertaş gibi "Aşkı-
nan çalışan yorulmaz" ve "Gök kubbede baki
kalan hoş bir sedadır" dediklerini ifade eden
Erdoğan, vatandaşların içten söylediği "Allah
razı olsun" ifadesinin, dünyadaki tüm makam-
lara değişilmeyeceğini söyledi. Salonda bulu-
nan partili gençlere hitaben "Gençler,
Allah'ıma hamdediyorum. Sizler gibi yol arka-
daşları bana lütfettiği için hamdediyorum."
diyen Erdoğan, "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y
kuşağı. Bunların hepsi muhalefetin yanında.'
Burada, burada, burada. Gençlerimizin ışılda-
yan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve öz
güveni hiçbir makama, hiçbir koltuğa değiş-
meyiz." ifadesini kullandı. Bu millete hizmet-
kar olmaktan, millete aşkla hizmet etmekten
şeref duyduklarını dile getiren Erdoğan,
"Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yok-
tur, ötekileştirmek yoktur. Biz, bu millete efendi
olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim
nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine,
inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bizim
tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tas-
nif etmek yoktur. Bize oy versin, vermesin 81
vilayetimizin tamamı, 84 milyonun her bir
ferdi bizim gözümüzde aynıdır, aynı derecede
hizmete ve hürmete layıktır." diye konuştu.

Muhalefet tükenip gitti

Erdoğan, "muhalefetin içinde bulunduğu tü-
kenmişliğin" kendilerine referans olmayacağını
belirterek, "muhalefetin çapsızlığı, başarısızlığı,
ayrımcı politikaları"nın da kendilerine asla isti-
kamet çizemeyeceğini ifade etti. Ölçülerinin
başkaları değil kendi ilkeleri, kadim değerleri
olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz, hizmet
götürürken aldığımız oy oranına değil ihtiyaca
bakarız. Biz, yatırım yaparken kökene değil şe-
hirlerin durumuna bakarız. Biz, proje geliştirir-
ken, başka hiçbir şeye değil ülkemize ve
şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız." dedi.

3 milyardan fazla yatırım

19 yılı iktidarda olmak üzere, tam 20 yıldır hiç-
bir ayrım yapmadan, siyasi tercihine, etnik kö-
kenine aldırmadan tüm Türkiye'ye hizmet
ettiklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Ülkemizin ayağına taş değmesin,
milletimiz dara düşmesin, sıkıntıya girmesin
diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Başka-
ları ne hesaplar yaparsa yapsın, bizim Türki-
ye'den başka vatanımız, milletimizden başka
sevdamız yok. Biz, sizleri seviyoruz. Bizim aşkı-
mız milletimize. Bizim ülkemize eser kazandır-
maktan başka hiçbir derdimiz, aşkımız yok.
İşte bu anlayışla sadece Mersin'e 38 milyar lira
tutarında yatırım gerçekleştirdik. Cumhuriyet
tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını son
19 yıla sığdırdık. İşte bugün de Mersin'de top-
lam bedeli 3 milyar 260 bin lirayı bulan yatı-
rımların açılışını yapıyoruz. Sağlıktan ulaşıma,
eğitimden adalete, güvenlikten turizme hepsi
birbirinden önemli eseri, Mersinli kardeşlerimi-

zin istifadesine sunuyoruz. Akkuyu ziyaretimiz-
den sonra açılışını gerçekleştireceğimiz tüm bu
eser, proje ve yatırımların şehrimize hayırlı ol-
masını diliyorum. Bugün Akkuyu Nükleer
Santrali'ni denetlemeye geldik. Akkuyu Nükleer
Santrali'nin Mersin'imize neler kazandıracağını
düşünün. Hamdolsun bunu gerçekleştirmek de
bize nasip oldu. Bu hizmetlerin, Mersin'e ka-
zandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı,
kurumlarımızı, özel sektörümüzü tebrik ediyo-
rum. Rabbim, 'bizi Mersin'e ve ülkemize hiz-
met yolundan ayırmasın' diyorum."

2023'ü anımsattı

2023 yılının ülke ve millet açısından tarihi
önemli bir yol olacağını bildiren Erdoğan, sa-
londaki gençlere "Cumhuriyetimizin 100. yılını
kutlayacağımız 2023'te inşallah cumhurbaş-
kanlığı ve milletvekili seçimlerini de gerçekleşti-
receğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak
2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden
güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğu-
muzu devam ettirmek istiyoruz." sözleriyle ses-
lendi.

Büyük hedeflere birlikte ulaşacağız

Bunun için şimdiden planlı, programlı ve aktif
şekilde çalışmaya başlamak gerektiğine deği-
nen Erdoğan, şunları kaydetti: "AK Parti'nin
hizmetlerini ekonomide, demokraside, hu-
kukta, savunma sanayiinde, güvenlikte, ada-
lette hayata geçirdiği reformları doğru bir
şekilde halkımıza anlatmalıyız. Sadece geçmiş-
teki başarılarımızı değil başta 2023 hedefleri
olmak üzere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da
milletimizle paylaşmalıyız. Biz diğerleri gibi
lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.
Son 19 yılda Mersin'le beraber ülkemizin 81
vilayetinde kazandırdığımız sayısız eserin, yatı-
rımın, devasa projelerin referansıyla konuşu-
yoruz. Alnımız ak, başımız dik, gönlümüz
refahtır. Her eleştiriye anında cevap vereceğiz.
Her iftiraya, her karalamaya anında karşılık
vereceğiz. Muhalefetin yalan terörünün üste-
sinden hakikatin güneşiyle geleceğiz. Ağırbaşlı-

lıktan, vakarlıktan, suhuletten, kardeşlikten
taviz vermeden bu mücadeleyi sonuna kadar
yürüteceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin deste-
ğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere de bir-
likte ulaşacağız."

Herkes daha çok çalışacak

Parti üyelerinden çok daha aktif, azimli
ve daha gayretli olmalarını isteyen Er-
doğan, "Bu konuda Mersin il teşki-
latıma yürekten inanıyor ve
güveniyorum. Allah yolunuzu,
bahtınızı açık etsin diyor ai-
lelerinize dostlarınıza tüm
Mersinli kardeşlerime
selamlarımı iletme-
nizi istiyorum."
diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, AK Parti Genel
Başkanvekili Binali Yıldırım, AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla
Şahin Usta ile bazı AK Parti millet-
vekilleri de katıldı.Erdoğan'a, İl Da-
nışma Toplantısı'ndaki hitabının
ardından AK Parti Mersin İl Başkanı
Cesim Ercik tarafından günün anı-
sına hediye takdim edildi. Mersin'e
önceki ziyaretinde görüştüğü 107
yaşındaki Fikriye Çam'la da bir
araya gelen ve sohbet eden Erdo-
ğan, "Fikriye Teyze ile belli bir ara-
lıktan sonra, yeniden bizleri bir

araya getiren Rabbime sonsuz
hamdüsenalar olsun. Elhamdülil-
lah, 107 yaşında Fikriye Teyze,
Rabbim daha nice ömür nasip
etsin. Bizi inşallah cennetiyle, ce-
maliyle müşerref kılsın." ifadelerini
kullandı. Fikriye Çam ise Cumhur-
başkanı Erdoğan ile yeniden görüş-
menin mutluluğunu yaşadığını
belirterek, "Allah sizi başımızdan
eksik etmesin. Kurban olurum
sana." dedi. Erdoğan, görüşmenin
sonunda Fikriye Çam ve yanındaki-
lere çeşitli hediyeler verdi. Fikriye
Çam, 2019 yılında Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın vesile olmasıyla
kutsal topraklara Türkiye'den giden
"En yaşlı hacı adayı" olmuştu.

Programdan

NOTLAR
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MOBİLYA İLE TEFRİŞAT MALZEMELERİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/472598
1-İdarenin
a) Adresi :HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI

NO :10 34620 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124444360 - 2124110789
c) Elektronik Posta Adresi :destektakip@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :115 KALEM MOBİLYA İLE TEFRİŞAT MALZEMELERİ 

ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Halkalı Merkez Mah. Aytaç Mevkii Fatih Caddesi 
Küçükçekmece/İSTANBUL adresindeki Yahya Kemal 
Beyatlı Gösteri Merkezinde bulunan idaremize ait 
depoya teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi :İş teslim süresi 15 (OnBeş) takvim günüdür. Yüklenici söz
konusu iş kalemlerinin tamamını iş teslim süresi 
içerisinde belirtilen depoya teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1. Kat Encümen 

Toplantı Salonu Halkalı Merkez Mah.Turgut Özal Bulvarı 
No: 10 Küçükçekmece/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :11.10.2021 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edi-
len hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli bel-
geler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklilerin yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösterir belgelerden aşağıdaki (a) veya (b) seçenek-
lerden herhangi birini sunmaları zorunludur.
a) Yetkili satıcı ise istekli adına düzenlenmiş yetkili satıcı belgesi
b) İmalatçı ise istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya üyesi olduğu meslek odası tarafın-
dan adına düzenlenen kapasite raporu veya kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya

istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale saatine kadar teklif zarfları ile birlikte;
Aşağıda dökümü yapılan 1 er adet numuneyi Halkalı Merkez Mah. Aytaç Mevkii Fatih Caddesi Kü-
çükçekmece/İSTANBUL adresindeki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde bulunan idaremize ait
depoya teslim tutanağı ile teslim tesellüm edecektir.
SIRA NO BİRİM FİYAT

TEKLİF CETVELİ SIRA NO İŞ KALEMİNİN ADI MİKTARI     
1 2 ŞEF MASASI TAKIMI 1
2 3 MÜDÜR KOLTUĞU 1
3 7 DOLAP (80*80*46) CM 1
4 12 MAKAM TEKLİ BERJER 1
5 13 MAKAM KANEPE 1
6 16 MAKAM MASA LAMBASI 1
7 20 MAKAM ODASI MİSAFİR BERJER 1
8 27 MAKAM AYAKLI ABAJUR 1
9 37 HALI 1
10 38 PERDE 1
11 41 2 OLAMBALI AHŞAP AKSESUAR 1
12 44 OYUNCU KOLTUĞU 1
13 47 YAYINCI MASASI 1
14 65 VERZALİT MASA TAKIMI 1
15 76 U AYAK BEKLEME KOLTUĞU 1
16 89 İZMARİTLİK 1
17 94 KONFERANS SANDALYESİ 1
18 107 BASTON MİSAFİR TEKLİ 

BEKLEME KOLTUĞU 1
19 112 DERİ MÜDÜR KOLTUĞU 1
İstekliler her numuneye ait etiketi her bir iş kalemi için ayrı ayrı düzenleyecektir.
İsteklilerce düzenlenecek etiketlerde;
İsteklinin Adı veya Ticari Ünvanı, İşin Adı, İhale Kayıt Numarası,İş Kaleminin Adı ve Birim Fiyat Teklif
Cetveli Sıra No bilgileri bulunmalıdır. 
İsteklilerin ihale Komisyonuna teslim ettiği numuneler ihale sonuçlanıncaya kadar iade edilmeyecektir.
İhale üzerine bırakılan istekliye ait numuneler ise iş bitim tarihine kadar İdaremizde muhafaza edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü Halkalı Merkez Mah.Turgut Özal Bulvarı No: 10 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

MOBİLYA İLE TEFRİŞAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

“ Ya derdime derman, Ya katlime fer-
man” demişti Turan EMEKSİZ’e hi-
tafen yazdığı şiirinde Enver GÖKÇE. 

Yoksulluğa, hırsızlığa, Adaletsizliğe, Ar-
sızlığa, halden anlamazlığa, yalancıya,  zor-
baya bu nasıl devran der gibi, isyan
etmenin, direnmenin sorgusuz baş cümlesi
gibi yazmış cümleyi…

“Ya derdime derman, Ya katlime fer-

man” diyerek yüreğimi söküp kötünün, yo-
bazın, sürüngenin, yalakanın, hainin kafa-
sına ölümün her türlüsünü göze alarak
vurasım geliyor..

“Artık yeterrrrrr” diye haykırarak diren-
mek için yazmış adeta…

Ellerim, kollarım, bacaklarım, kalbim titriyor.  
Dengesiz düzene uşaklık edenler, kıyımlar,

katliamlar, göz yumulan yolsuzluklar ve bin bir

yalan dolanla sömürdükleri  yürekleri  kanatır-
ken, insan olmayana ve insanlıktan anlama-
yana karşı direnmek, ayağa kalkmak yanlıştır
diyenler bizlerden olabilir mi?...

Her olayı bütün gerçekliği ve doğallığıyla
ortaya sermesi ve halka aktarması gereken
haber ajansları bile ranta ve güce biat et-
mişken sundukları haberler cehennem mu-
hallebisine dönmüşken sessiz ve sözsüz kime
yakışır sanıyorsunuz?...

Yüce gönüllü peygamber “haksızlığa
karşı susan dilsiz şeytandır”. Derken insan-
lık onurundan uzak kalmış, ve kokuşmuş
“bana dokunmayan yılan bin yaşasın” felse-
fesini  ayaklarının altıda ezmedi mi sizce?...

Toplumun sorunlarına duyarlı ve ortak

acılara karşı direnirken  bütün karanlıklara
inat güzel yarınlar için, omuz omuza karan-
lıkları değil, aydınlık sabahları bekleyip
onursuzca yaşamayı ret etmenin ön sözüdür.
“Ya derdime derman, Ya katlime ferman “
cümlesi…

Ne demişti şair 
Yok Öyle Umutları Yitirip Karanlıkta

Savrulmak. 
Unutma Aynı Gökyüzü Altında Bir 

Direniştir Yaşamak 
VESSELAM

Ya derdime derman, ya katlime ferman…

İ stanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdü-
zü’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında Ekrem İma-
moğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, CHP Beylik-
düzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer
ve İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı
Erol Karapınar ile birlikte İBB’nin
Beylikdüzü Belediyesi koordinasyo-
nuyla yürüttüğü çalışma ve proje alan-
larını gezdi. Beylikdüzü SMART
Gençlik Merkezi’nde başlayan ziyaret-
lerin devamında Başkan Çalık ve İma-
moğlu, Yakuplu Mahallesi’nde yapımı
devam edilen Fatih Sultan Mehmet
Kültür ve Sanat Merkezi’ni yerinde in-
celedi. Cumhuriyetin temellerinin atıl-
dığı Milli Mücadele Dönemi’nin
simgesi Sivas Kongre bina cephesi
reprodüksiyon edilerek tasarlanan ve
yapımı devam eden ‘Sivas Kongre
Merkezi, Gençlik Evi ve Kütüphane’
projesini ziyaret eden İmamoğlu, pro-
jenin detaylarını dinleyerek emeği ge-
çenlere teşekkür etti. Çalışmalar

hakkında konuşan Başkan Çalık ise
“Beylikdüzü’nde İBB’nin de desteğiyle
yapımına devam ettiğimiz projeleri ta-
mamlayarak komşularımızın hizme-
tine sunacağız.” dedi. 

Burası artık gençlere emanet

Beylikdüzü’nde gerçekleştirdiği ziyaret-
ler kapsamında girişimcilik, deneyim,
inovasyon ve ortak çalışma merkezi
Beylikdüzü SMART Gençlik Merke-
zi’nde gençlerle bir araya gelen Başkan
İmamoğlu, gençlerin projelerini dinledi.
Gençlerin yenilikçi fikirlerine ihtiyaç ol-
duğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bey-
likdüzü’nde gençlere yönelik güzel bir iş
olmuş. Beylikdüzü Belediye Başkanımı-
zın ellerine sağlık. O’nun güzel işlerini
gördükçe çok mutlu oluyoruz. Artık bu
merkez gençlere emanet.” ifadelerini
kullandı. İmamoğlu Beylikdüzü ziyare-
tinde ayrıca, Beylikdüzü Eski Belediye
Başkanı Yusuf Uzun’a da taziye ziyare-
tinde bulunarak, vefat eden babası
Hasan Uzun için başsağlığı diledi.
BARIŞ KIŞ

131 yıl önce, Japonya’ya resmi bir
ziyaret için gönderilen ve dönüş yo-
lunda fırtınaya yakalanarak batan

Ertuğrul Fırkateyni, Süleymanpaşa’da bulu-
nan Yarbay Ali Bey ve Ertuğrul Fırkateyni
Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.
Tören, kazada şehit olan Yarbay Ali Bey ve
527 mürettebat için saygı duruşu ve İstiklâl
Marşı’nın okunması ile başladı. Ertuğrul Fır-
kateyni şehitleri için okunan duaların ardın-
dan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü
Ahmet Hacıoğlu, günün önemine ilişkin ko-
nuşma gerçekleştirdi. Katılımcılar, anıtın çev-
resinde açılan fotoğraf sergisini de ziyaret
etti. Törenin ardından Süleymanpaşa Beledi-
yesi Aşevi tarafından hazırlanan lokmalar ile
limonata ve meyve suyu ikramı yapıldı. Er-
tuğrul Fırkateyni Anıtı önünde düzenlenen
törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süley-
manpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süley-
manpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,
Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman
Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet
Hakan Fındık, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm
Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve çok sayıda da-
vetli katıldı. İRFAN DEMİR

Ertuğrul Fırkateyni 
faciası törenle anıldı

BEYLIKDUZU’NDE
INCELEME YAPTI

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte Beylikdü-
zü’nde İBB koordinasyonuyla yürütülen proje alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Çalık, devam eden çalış-
maların son durumu hakkında detayları aktarırken Beylikdüzü’nde hayata geçen yenilikçi projeler hakkında da bilgiler paylaştı



C HP İstanbul Milletvekili Dr. Ali
Şeker, İstanbul Yeni Havalimanı -
Halkalı Metro Hattı inşaatının

hafriyat döküm alanı olarak kullanılan
Kuzey Ormanlarındaki doğa katliamını
belgeledi. Hafriyat alanına giren ve yaşa-
nan ağaç kıyımını fotoğraf ve videolar ile
kayıt altına alan CHP’li Şeker, konuya iliş-
kin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtla-
ması istemiyle üç ayrı soru önergesi verdi.
“İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı
Metro Hattı İnşaat ile Elektromekanik
Sistemlerin Temin, Montaj ve İşletmeye
Alma İşleri” sözleşmesi 07.03.2018 tari-
hinde Altyapı Yatırımları Genel Müdür-
lüğü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşarlık ile Cengiz İnşaat –
Kolin – Kalyon - Özgün Yapı İstanbul
Yeni Havalimanı Halkalı Metro Hattı
Yapım Ortaklığı arasında imzalanarak in-
şaat çalışmalarına başlanılmıştı.

Her şeye şahit oldum

CHP’li Şeker “Devam eden metro hattı in-
şaat çalışmalarından çıkan hafriyat ve
beton atıkları pervasızca orman ve doğa
katliamına sebep olmaktadır. İstanbullula-
rın da sıklıkla şikayet ettiği, Kuzey Orman-

larında gerçekleşen bu doğa katliamı son
günlerde aleni bir hal almıştır. İlgili metro
inşaatının hafriyatı şehrin akciğerleri ola-
rak nitelendirilen Kuzey Ormanlarına dö-
külüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler
doğrultusunda 16 Eylül günü ilgili adrese
(İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Pirinççi
Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Kemerbur-
gaz-Arnavutköy yolu üzeri Bim market de-
posu ve Alpet Petrol (Gündoğdu petrol)
kuzeyi) gittim, ağaçların kesildiğini, canlı
ağaçların üzerlerine hafriyat ve beton dö-
küldüğünü yerinde görüp kayıt altına
aldım. İstanbul’un akciğerleri olan Kuzey
Ormanlarının nasıl gözden çıkarıldığına
üzülerek bir kez daha şahit oldum” dedi.

TBMM gündemine taşıdı

Hafriyat dökülen alandan çıkarken yolu-
nun hafriyat kamyonları tarafından kesil-
mesini eşkıyalık olarak değerlendiren
Şeker, konunun takipçisi olacağını belirte-
rek Çevre Şehircilik, Tarım Orman ve
Ulaştırma bakanlıklarına ayrı ayrı verdiği
üç soru önergesiyle konuyu TBMM gün-
demine taşıdı.

Şeker'den zor sorular

CHP’li Şeker üç bakana aşağıdaki soruları
yöneltti: “Yeni Havalimanı ve ilgili metro
inşaatlarının hafriyatları bugüne dek hangi
alanlara dökülmüştür? Bugüne dek dökü-
len toplam hafriyat miktarı ne kadardır?

Yeni Havalimanı ve ilgili
metro inşaatlarının hafriyat-
larının ve inşaat atıklarının
daha önceden denize dökül-
düğü iddiaları doğru
mudur? Doğru ise özellikle
2021 yılı itibariyle Marmara
Denizi’ni örümcek ağı gibi
saran müsilajın sebeplerin-
den birisi de denizin inşaat-
ların çöplüğü, hafriyatların
döküm alanı gibi kullanıl-
ması mıdır? İlgili metro inşa-
atlarının ihale
sözleşmelerinde inşaat atık-
larının ve hafriyatların berta-
raf yükümlülüğü sözleşme
şartlarında ne şekilde yer al-
mıştır?İnşaatın hemen yanıbaşında yer
alan ormanların hafriyat alanı olarak kul-
landırılma gerekçesi ilgili müteahhitlerin
kar marjını yüksek tutup korumak mıdır?
İlgili müteahhitlerin karı için ormanların
yok edilmesine neden göz yumulmakta-
dır? Kuzey ormanlarında yer alan ve “İs-
tanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Pirinççi
Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Kemerbur-
gaz-Arnavutköy yolu üzeri Bim market de-
posu ve Alpet Petrol (Gündoğdu petrol)
kuzeyi”ndeki bu alan resmi olarak hafriyat
döküm alanı olarak belirlenmiş midir? Be-
lirlenmiş ise belirleyen kişi, kurum veya
kuruluşlar hangisidir? Resmi kararın tarihi

nedir? Bu resmi kararın bir örneği ka-
muoyu ile paylaşılacak mıdır?İlgili alan
hangi gerekçeyle hafriyat döküm alanı ola-
rak belirlenmiştir? Yüklenici firmaların
isimlerinin olmadığı, usulüne uygun olma-
yan bir tabela konularak ormana döküm
yapan firmalar neden gizlenmiştir? Böyle
bir tabelanın arkasında Kolin, Cengiz,
Kalyon, Özgün inşaat çalışanı olduklarını
söyleyen kişiler tarafından döküm yapıl-
ması yasal mıdır?İlgili alanın hafriyat
döküm alanı olarak belirlenmesinden önce
ÇED raporu alınmış mıdır? Bölge halkı-
nın, sivil toplum örgütlerinin, meslek oda-
larının görüş ve önerilerine başvurulmuş
mudur? Bu kişi ve kurumlar kimlerdir?”
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CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı inşaatının hafriyat döküm alanı
olarak kullanılan Kuzey Ormanları'ndaki doğa katliamını belgeledi. Hafriyat alanına giren ve yaşanan ağaç kıyımını
fotoğraf ve videolar ile kayıt altına alan Şeker, “Yapılan ağaç kıyımının takipçisi olacağım. Arkasına aldığı güçle
doğayı katleden, millete küfreden, Beşli çete İstanbul’un göbeğinde eşkıyalık yapamaz, doğayı katledemez” dedi
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CHP’li Şeker, “Yapılan bu ağaç 
kıyımının, bu katliamın takipçisi 
olacağım. Arkasına aldığı güçle 
doğayı katleden, millete küfreden,
Beşli çete İstanbul’un göbeğinde 
eşkıyalık yapamaz, doğayı 
katledemez. Ülkenin sahibi halktır,
beşli çete değil.” diye konuştu. 

ANIL BODUÇ

İstanbul’un göbeğinde
eşkıyalık yapamazlar

GOP açılış yaptı
Gaziosmanpaşa Fevziçakmak Mahallesi'nde
bulunan Kırçeşme Parkı, Gaziosmanpaşa
Belediyesi tarafından yenilenerek daha
fonksiyonlu haliyle hizmete açıldı

Kırçeşme Parkı açılışına İs-
tanbul Milletvekili Şirin Ünal,
İstanbul Milletvekili İffet Polat,

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatandaş-
lar katıldı. Açılış programı kapsamında
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akade-
misi tarafından konser ve sahne etkinlik-
leri düzenlendi. 23.700 metrekare alana
sahip park; 650 metre yürüyüş ve bisiklet
parkuru, 150 metrekare çocuk oyun
alanı, 8 adet fitness aleti ve 8 adet pergola
yapılarak yenilendi. Parkta atıl durumda
bulunan süs şelalesi de aktif hale getirildi.
Açılışta konuşan Milletvekili Ünal, "Sayın
Belediye Başkanımızın Gaziosman-
paşa’da yükü çok ağır. Kentsel dönüşüm
burada büyük bir proje olarak başladı.
Fakat Başkanımız enerjisiyle, ekibiyle, ba-
şarısıyla bu işin altından kalkıyor. Geri
kalan zamanlarında da Gaziosman-
paşa’yı güzelleştirmek ve yeşillendirmek
için elinden gelen bütün gayreti gösteri-
yor. Biz Başkanımızın çalışmalarından
çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Fidan dikme çağrısı

Kırçeşme Parkı'nın yenilenerek hizmete
açıldığını dile getiren Usta, "Burası atıl
vaziyetteydi. Burayı yeniledik, güncel
fonksiyonlarla donattık ve halkımızın hiz-

metine açtık. Pandemi vesilesiyle çok
fazla kullanılmıyordu. İnşallah bundan
sonra bu bölgede, çok büyük ihtiyaç kar-
şılayacağına inandığımız bir park olarak
hizmete açılmış oldu. Amacımız ve hede-
fimiz boş bulduğumuz yerleri yeşillendir-
mek, yeşil bulduğumuz alanları da
ağaçlandırmak. Bir insan yetiştirmek
kadar önemli olduğuna inandığımız ağaç
yetiştirmenin mümkün olan her yerde ya-
pılmasını teşvik ediyoruz. Hatta fidan
dikmek isteyenlere toprağı, fidanı bizden,
dikmesi sizden diye kampanya yapıyo-
ruz. Yeşil alan ihtiyacımızı karşılayacak
alanları artırmaya çalışıyoruz" diye ko-
nuştu.

Park tam not aldı

Çocuğuyla birlikte parka gelen Gülhan
Yaman, parkın yeni halinden memnun
olduğunu dile getirerek, "Çok memnu-
num ailelere uygun, gelmemiz gereken
yer. Yürüyüş yeri olduğundan memnu-
num. Gençlerin, çocukların, ailelerin otu-
racağı bir ortam" dedi. Parka ailesiyle
birlikte gelen Rüzgar Saygılı ise eğlenceli
vakit geçirdiğini söyledi. Saygılı "Parkta
eğlendim. Sonra mısır yedim. Kaydık, eğ-
lendik. Yarışmalara katıldık. Burayı güzel
buldum. Başkanımıza teşekkür ediyo-
rum" ifadelerini kullandı.

Avcılar maske
dağıtıyor
Avcılar Belediyesi ve Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
ortaklığı ile yürütülen ihtiyaç sahibi
Avcılarlı vatandaşlar ve mülteciler için
maske üretim projesi devam ediyor

avcılar Belediyesi, korona virüsle mü-
cadele kapsamında geçtiğimiz 2020 yı-
lında Tahtakale Mahallesi’nde bulunan

Kent Evi’ni maske üretim atölyesine dönüştürm-
üştü. UNHCR ile yürütülen proje kapsamında ise
atölyede ihtiyaç sahibi mülteciler ve vatandaşlara
maske üretilmeye başlanmıştı. Proje BM Yüksek
Komiserliği’nin bir belediye ile doğrudan partner
alarak çalışması açısından ilk olma özelliği taşıyor.
Proje kapsamında Avcılar’da yaşayan ihtiyaç sahibi
vatandaşlara koruyucu maske dağıtımının yanı sıra
virüsten korunma konusunda bilgilendirici mater-
yaller ve Covid-19 salgının yayılmasını önleyecek
hijyen kiti desteği de sunuldu.   Kadın Aile Müdür-
lüğü’nün yetkisinde yürütülen proje maske ve hijyen
kitinin dağıtımının yapılacağı vatandaşlar, Avcılar
Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ta-
rafından yapılan sosyal değerlendirme sonucunda
belirleniyor.

Herkes için eşit hizmet

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye
Başkanı Av. Turan Hançerli, “ Avcılarımızda, herkes
için eşit ve adil bir yönetim anlayışıyla kimseyi ge-
ride bırakmayacak şekilde hizmetler sunuyoruz. Biz
pandemi döneminin başında ekonomik nedenler-
den dolayı maske temin etmekte güçlük çeken kom-
şularımız için Denizköşkler ve Tahtakale
Mahallelerimizde zaten birer maske üretim atölyesi
kurmuştuk. Hatta burada Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirerek işitme engelliler için şeffaf maske ürettik.
Şimdi Birleşmiş Milletler ile gerçekleştirdiğimiz
ortak proje sayesinde Tahtakale Mahallemizdeki
üretim atölyemiz kapsamını genişleterek daha fazla
komşumuza hizmet sunacak. Salgınla mücadelede
ilk günden beri komşularımızın her ihtiyaçlarını
azimle karşılamaya çabaladık. Çabalamaya da
devam edeceğiz” dedi. Belediye yetkililerinden yapı-
lan açıklamaya göre Avcılar Belediyesi ve UNHCR,
farklı sosyal sorumluluk projeleri ile önümüzdeki
günlerde iş ortaklığı yapmaya devam edecekler.
YAKUP TEZCAN

Kağıthane 
sil baştan

Kağıthane'de son 2 yılda gerçekleşti-
rilen altyapı çalışmaları ile ilçe adeta
baştan sona yenilendi.

Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
altyapı çalışmaları kapsamında ilçenin ana cadde-
leri Seyir, Vatan, Bahçeler ve Aslangazi tematikleş-
tirildi. Merkez Mahallesi Meydan'nı ve çevre
yollarında, Sultan Selim Mahallesi'ndeki Teknik,
Sonbahar ve Duman sokaklarında, Gürsel Ma-
hallesi'ndeki 28 Nisan Caddesi'nde ise çalışmalar
devam ediyor. Altyapı çalışmaları ile caddelerde
araç ve yaya güvenliği sağlandı. Yeni parklanma
alanları oluşturuldu. Yol ve kaldırımlar genişletildi.
Ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamam-
lanarak cadde ve sokak-
lar doğal bir görünüme
kavuşturuldu. Elektrik
kabloları yer altına alındı.
Yanı sıra cadde ve sokak-
lara fiber optik kablolar
döşenerek mahalle sa-
kinlerinin internet hızları
20 katına çıkarıldı. 

Tarihi konağı talan ettiler
Pendik'te "Sefer Usta'nın Çiftliği" olarak bilinen tarihi konak definecilerin
hedefi oldu. Bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan
tarihi Sefer Usta Çiftliği'nin içler acısı hali havadan görüntülendi

Pendik'te Kurtdoğmuş köyü sınırlarında
içerisinde Ömerli Barajı'nın yanı başında
olan tarihi konak defineciler tarafından

talan edildi. Geçmişi 1890'lara dayanan konağın ol-
duğu bölgede Rumların yaşadığı tahmin ediliyor. Ta-
rihi konağın olduğu noktanın bir
bölümü ormandan oluşurken, bir
bölümünde ise tarım yapılıyor. Geç-
mişte Rumlar'ın elinde olan konağa
mübadeleden sonra Kerkük kökenli
Sefer Usta sahip oldu ve konak
“Sefer Usta Çiftliği' olarak ünlendi.
Konak Kurtuluş Savaşı'nda Anado-
lu'ya kaçırılan silahlar için de dağı-

tım merkezi olarak kullanıldı. Günümüzde İstan-
bul'un en büyük içme suyu kaynağı Ömerli Bara-
jı'nın içerisinde kalan konak, bakımsızlık nedeniyle
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Öte yan-
dan altın bulma hayaliyle kaçak kazı yapan define-

ciler, tarihi konağı talan etti. Konak
içerisinde bulunan merdivenler yıkı-
lırken, duvarlarında çatlaklar oluştu.
Konağın tavan kısmında çökme
meydana geldi. Defineciler tarafın-
dan talan edilen tarihi konak, za-
mana yenik düşerek harabeye
döndü. Harabeye dönen konak ha-
vadan görüntülendi.

ZAYİ İLANLARI 
Nüfus cüzdanımı kaybettim .Hükümsüzdür. 
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B akan Tahsin Ertuğruloğlu,18 Eylül
Cumartesi günü ABD'nin New
York kentinde başlayacak temaslar

ve Kıbrıs meselesindeki pozisyonlarına iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu. İsviçre'nin
Cenevre'de 27-29 Nisan'da gerçekleştirilen
gayriresmi 5+BM konferansında Türk ta-
rafının pozisyonunu net olarak ortaya koy-
duğunu belirten Ertuğruloğlu, taraflar
arasında ortak zeminin olup olmadığını
tespit etmek için yapılan ancak ortak zemin
bulunamayan bu toplantı sonrasında BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2-3 ay
içerisinde yeni bir gayriresmi görüşme için
çağrıda bulunacağını açıkladığını hatırlattı.
Ertuğruloğlu, New York'ta KKTC heyetinin
Guterres ile görüşmesinin olacağını, Genel
Sekreter'in Rum tarafıyla da görüşeceğini
belirterek, yeniden 5+BM formatının ger-
çekleşmesinin halihazırda belli olmadığını
ve bunu pek olası görmediğini söyledi.Ce-
nevre konferansı sonrasında taraflar ara-
sında ortak zemin oluşacak yeni bir
gelişmenin yaşanmadığını belirten Ertuğru-
loğlu, "Cenevre'de ortaya koyduğumuz po-
zisyondan geri adım atacak değiliz. Eşit
egemenliğimiz ve eşit uluslararası statü-
müz, politikamızın olmazsa olmazıdır."
dedi. Ertuğruloğlu, dünya Kıbrıs Rum kesi-
mini "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak kabul et-
tiği sürece, Rumların "Kıbrıs Cumhuriyeti"
olduğu yalanından vazgeçmeyeceğini vur-
guladı. Kıbrıs sorununu, "Rumların tek ba-
şına Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınması"
olarak tanımlayan Ertuğruloğlu, "Bunu bir
kenara koyalım ve gelin Kıbrıs sorununu
çözelim" yönündeki yaklaşımın, sorunun
çözülmesinin önünde bir engel olduğunu
kaydetti. Ertuğruloğlu, "(Kıbrıs'ta) Ada'da
iki ayrı halk, demokrasi, devlet ve egemenlik
olduğunu kabul etmeniz lazım. Tek ada ve
iki devlet gerçeğine gelinmediği sürece Kıb-

rıs konusunda uzlaşı formülleri peşinde
koşmanın hiçbir anlamı yoktur, gerçekleş-
meyecektir. Benim kişisel olarak beklentim
Genel Sekreter'in gerçekçi davranarak,
'(Kıbrıs'ta) ortak zemin yoktur, benim İyi
Niyet Misyonumu başarıyla sürdürmeme
olanak yoktur' diyerek görevini iade etmesi-
dir. BM'nin Kıbrıs konusuna, Kıbrıs Türk
tarafının aleyhine taraf olmaktan kurtarıl-
ması gerekir." ifadelerini kullandı.

Realiteye uymak gerek

BM'nin "Ada'da tek bir yasal devlet vardır,
Kıbrıs Türkü de o devletin bir toplumudur"
politikasına devam ettiğini hatırlatan Er-
tuğruloğlu, böyle devam etmesi halinde
kimsenin Kıbrıs konusunda bir gelişme
beklentisinde olmaması gerektiğini söyledi.
Ertuğruloğlu, "BM'nin yapması gereken,
Güvenlik Konseyi kararlarını, yerdeki (sa-
hadaki) realitelere uygun bir şekle getirme-
sidir. BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs
konusunda realitelerle ters düşen kararlar
zinciri vardır, bunun tam tersi olması lazım.
Güvenlik Konseyi kararlarının Ada'nın ger-
çeklerine uyumlu hale getirilmesi lazım."
dedi. Ada'da halihazırda iki ayrı ve komşu
devletin olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu,
iyi komşuluk içerisinde devam etmelerini
arzu ettiklerini, bunun Rum tarafının politi-
kalarına bağlı olduğunu ve kimseye düş-
manlık sevdalarının olmadığını dile getirdi.
Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum kesimi lideri
Nikos Anastasiadis'in "1960 Anayasası'na
geri dönelim" önerisinin Rumların, Kıbrıs'ı
bir Helen Adası olarak gördüklerinin ve
Kıbrıs Türklerini kendilerine eşit görmedik-
lerinin kanıtı olduğunu belirtti.

Müzakereye karşı değiliz

Müzakerelere karşı olmadıklarını vurgu-
layan Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kul-

landı:"Resmi müzakereler, ancak iki ayrı
devlet olarak müzakere edeceksek başlar.
BM Genel Sekreterinin 'ortak zemin yok-
tur' açıklamasını yapmama adına ikinci
5+BM toplantısını geciktirerek bizi boş-
lukta bırakma yaklaşımını da onaylama-
dığımızı söylemek isterim. Oturup da
'Genel Sekreter acaba hangi sene ikinci
5+BM toplantısı için çağrı yapar' diye
bekleyecek değiliz. 
Genel Sekreterin bizi bu boşlukta bırak-
maya hakkı yok. O da Kıbrıs konusunda
ortak zemin olmadığını çok iyi biliyor.
Bu gerçeğin deklare edilmesi lazım,
bunun sonucunda nasıl bir yeni Kıbrıs
süreci meydana gelecek, bunun kararının
verilmesi lazım. İki devlet olarak müza-
kerelere oturacaksak biz buna varız."
KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından
KKTC halkının Kıbrıs konusun ile ilgili
eğilim ve beklentileri için yaptırılan ka-
muoyu araştırmasına da değinen Ertuğ-
ruloğlu, araştırmaya katılanlardan yüzde
49,2'sinin iki devletli çözümü, yüzde
33,1'inin ise federasyonu desteklediğini
ifade etti. Ertuğruloğlu, federasyonu
desteklediğini söyleyenlerin, ezici çoğun-
luğunun federal bir çözümü olması ha-
linde devletlerinin (KKTC) devam
edeceğini zannettiğini aktardı.

İngilizlere bakmayız

İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum yöneti-
mine (GKRY) akredite Yüksek Komiseri
Stephen Lillie'nin Kathimerini gazete-
sine verdiği demeçte kullandığı, "İngilte-
re'nin girişimlerinin Anastasiadis'in
desantralize (Ademimerkeziyetçilik) fe-
derasyon fikriyle uyumlu olduğu" yönün-
deki ifadeleri de yorumlayan
Ertuğruloğlu, şöyle devam etti: "Böyle
bir plan gündemde değil. Bir kere İngiliz

planı diye bir plan önümüzde yok. Sa-
dece İngiliz makamlarının düşünceleridir
bunlar. Bunları ortaya atma yetkileri
kimden alınmıştır ayrı bir tartışma konu-
sudur. (İngiliz diplomat Lillie) kendile-
rini Ada'nın sahibi, bizi de onların emir
kulları olarak görürcesine bir üslup içeri-
sinde konuşmuştur. Buna tepki göster-
mek, garantörlüğün kendilerine yüklediği
görev ve sorumlulukları yerine getirme-
yen bir İngiltere olduğunu hatırlatmakta
fayda vardır. Bizim ne egemenliğimiz ne
devlet statümüz İngilizlerin onayına tabi
değildir." DHA
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Suriye İnsan 
Hakları Ağı (SNHR),
Suriye'deki iç savaşın

başlamasından bu
yana fırınların 174

kez saldırılara
uğradığını ve bu

saldırılarda 801 sivilin
can verdiğini açıkladı

Sİvİllere yönelik hak ihlallerini belgele-
yen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR),
Suriye'de Mart 2011-Eylül 2021 tarihle-

rinde çatışan gruplarca hedef alınan fırınlara ilişkin
bir rapor yayımladı.Raporda, söz konusu sürede ülke-
nin farklı illerinde bulunan fırınların toplam 174 kez
saldırıların hedefi olduğu kaydedildi. Buna göre rejim
ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan
oluşan rejim güçleri 99, Rusya 50, terör örgütü DEAŞ
4, DEAŞ karşısı koalisyon güçleri 9, askeri muhalifler
1 ve kimliği belirsiz taraflar ise 11 kez fırınlara sal-

dırdı. Rapora göre, İdlib'deki fırınlara 80, Halep'teki-
lerine 44, Rakka'dakilerine 15, Deyrizor'dakilerine 11,
Şam ve kırsalındakilerine 6, Haseke ve Hama'dakile-
rine 5'er, Humus ve Dera'dakilerine de 4'er kez saldırı
oldu.

801 sivil öldü

Fırınlara yönelik söz konusu saldırılarda 109'u çocuk,
70'i kadın toplam 801 sivil can verdi.Bu saldırılarda
rejim güçleri 86'sı çocuk, 56'sı kadın olmak üzere top-
lam 685 sivili, Rusya ise 9'u çocuk, 3'ü kadın toplam

47 sivili katletti. Koalisyon güçlerinin bombardıma-
nında 10'u çocuk, 7'si kadın 47 sivil can verirken, kim-
liği belirsiz tarafların düzenlediği saldırılarda ise 4'ü
çocuk, 4'ü kadın toplam 18 sivil yaşamını yitirdi. As-
keri muhaliflerin neden olduğu saldırılarda 3, DE-
AŞ'ın saldırılarında ise 1 sivil hayatını kaybetti. Esed
rejimi ve Rusya'nın iç savaşta hedef aldığı fırınlarının
çoğunun artık rejim kontrolündeki bölgelerde yer aldı-
ğına vurgu yapılan raporda, rejim kontrolündeki böl-
gelerde uzun süredir yaşanan ekmek krizi, saldırılan
fırınlara ve birçoğunun da onarılmamasına bağladı.

Suriye’de 801 sivil hayatını kaybetti

KKTC GERI ADIM
ATMAYACAK
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York'ta başlayacak Kıbrıs temaslarına ilişkin
"Cenevre'de ortaya koyduğumuz pozisyondan geri adım atacak değiliz. Eşit
egemenliğimiz ve eşit uluslararası statümüz politikamızın olmazsa olmazıdır" dedi

Ertuğruloğlu, “Türkiye ile hiçbir ayrılığımız, düşünce,
yaklaşım ve hedef farklılığımız söz konusu değil. 
Kıbrıs konusuna, bir bütün olarak yaklaşımımız, 
savunmamız ve şekillendirmemiz birdir. Bundan da
son derece mutluluk duyuyoruz, kendimizi güçlü 
görüyoruz çünkü arkamızda ana vatanımız var” dedi.

Ertuğruloğlu, "Türkiye ile hiçbir ayrılığı-
mız, düşünce, yaklaşım ve hedef farklı-
lığımız söz konusu değil. Kıbrıs
konusuna, bir bütün olarak yaklaşımı-
mız, savunmamız ve şekillendirmemiz
birdir. Bundan da son derece mutluluk
duyuyoruz, kendimizi güçlü görüyoruz
çünkü arkamızda ana vatanımız var.
Kıbrıs konusu, Kıbrıs Türkü'nün, Kıbrıs
Rum'uyla olan bir meselesi değildir,
Kıbrıs'ta yaşanan konu Türk ulusunun
meselesidir, milli davadır. Milli davalar,
milli birliktelikle ele alınır, yürütülür.
KKTC ile ana vatan bir bütündür, bizim
gücümüz, ana vatanımızın gücü kadar-
dır." diye konuştu.

Arkamızda ana
vatanımız var

Daha çok balık yiyeceğiz!
ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, yaptıkları araştırma sonuçlarına
göre bu yüzyılın ikinci yarısına kadar küresel balık tüketiminin yüzde 80 oranında artacağı öngörüldü

Stanford Üniversitesi lider-
liğinde yürütülen ve farklı ku-
rumlardan araştırmacıların

katkı sağladığı çalışmaya göre, insanlık
2050 yılından itibaren deniz ürünlerine
daha fazla yönelebilir. Araştırmacılar,
yüzyılın ortasına kadar küresel balık tüke-
timinin yaklaşık yüzde 80 artacağını ön-
gördü. Nüfus artışı ve alım gücü,

kültürdeki değişiklikler gibi faktörlerin bir
araya gelmesi, öngörülen artışların arka-
sında nedenler olarak öngörüldü. 

Zenginleştikçe balık yenmez

Çalışmayla ilgili olarak, Stanford Üniver-
sitesi'nde William Wrigley Dünya Sistem
Bilimi Profesörü olan, araştırmanın baş
yazarı Rosamond Naylor, “Makalenin

ana sonucu şu ki, zenginlik ile (balık ve
kabuklu deniz ürünleri anlamına gelen)
mavi gıda tüketimi, sıkı bir şekilde birbi-
rine bağlı değil. İnsanların zenginleştikçe
genel olarak daha fazla balık yediklerini
göremezsiniz, ancak yedikleri balık türleri
değişebilir. Düşük gelirli insanlar, uygun
fiyatlıysa daha fazla mavi gıda tüketir.
Yüksek gelirli insanlar, bir tür tercihleri
varsa balık yerler” açıklamasını yaptı.

Deniz ürünleri tüketimi yükseldi

Araştırmada, 1960'lardan bu yana kişi

başına sığır eti tüketiminin azaldığı, deniz
ürünleri tüketiminin iki kattan fazla arttığı
ve kümes hayvanları tüketiminin ise beş
kat arttığı belirlendi. Çalışmaya göre, üre-
tilen veya satın alınabilecek gıda miktarın-
dan ziyade, insanların gerçekten yedikleri
gıdaların kayıtları yetersiz. Naylor buna
ilişkin, “Ülkeler arasında tutarlı anketlere
ihtiyacımız var. Talepleri tam olarak anla-
madan, politika önerileri, tüketicilerin ha-
lihazırda tercih ettiği mavi gıda türlerine
ilişkin hatalı varsayımlara dayanacaktır”
ifadelerini kullandı.  

İran artık ŞİÖ üyesi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,
ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ)
tam üye olarak kabul edildiğini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de dü-
zenlenen ŞİÖ 21. Devlet Başkanları Zir-

vesi'nde konuştu. Dünkü zirvede İran'ın ŞİÖ'ye
tam üye olarak kabul edildiğini duyuran Reisi,
"Bölgesel düzeyde gerçek barış ve iş birliğini sağla-
mak için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve et-
kili toplantıya katılmaktan duyduğum
memnuniyetimi ifade etmeme izin verin. İran'ın
daimi üyeliği vesilesiyle tüm üyelere samimi teşek-
kürlerimi sunuyorum." dedi. Uluslararası sistemin
kutuplaşmaya ve bağımsız devletler lehine gücün
yeniden dağılımına doğru değiştiğini belirten Reisi,
ŞİÖ'yü ekonomik, siyasi ve demografik değerlere
sahip bir örgüt ve küresel çok taraflılık için "itici bir
güç" olarak niteledi. İran'ın dış politikasının ulus-
lararası kuruluşlara aktif katılım, çok taraflılık, iş
birliği ve karşılıklı saygı üzerine kurulduğunu akta-
ran Reisi, "Dünya yeni bir döneme girdi. Hege-
monya ve tek taraflılık ortadan kalkıyor.
Uluslararası sistemdeki güç bağımsız devletler le-
hine değişiyor." diye konuştu.

Türk Kızılay,
Azerbaycan'ın

Karabağ
bölgesinde
9 okuldaki 

toplam 2 bin 100 
çocuğa kırtasiye

malzemesi ve 
giysi yardımı

ulaştırdı

Azerbaycan Kızılayı ile gerçek-
leştirilen faaliyet kapsamında
Fuzuli, Ağdam ve Terter illerin-
deki okullarda eğitim gören öğ-

rencilere kırtasiye malzemesi ve kıyafet
dağıtıldı. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Tan, basın mensuplarına yaptığı açık-
lamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ya-
pılan bağışları Azerbaycanlı kardeşlerine
ulaştırdıklarını söyledi. Tan, Azerbaycan'da
okulların 22 Eylül'de açılacağını, çocukların

Türkiye'den gönderilen kıyafet ve kırtasiye
malzemeleriyle mutlu ve neşeli şekilde okul-
larına gideceklerini belirtti. Kardeşliğin böyle
günlerde belli olduğunu ifade eden Tan,
"Mutlu günlerinde yanlarında olmak istiyo-
ruz. Tüm bağış yapan kardeşlerimize teşek-
kür ediyoruz." dedi. Tan, kırtasiye
malzemelerinin kalem, defter ve boya ka-
lemlerinden, kıyafetlerin ise ayakkabı, bot,
pantolon, kazak, çorap ve diğer giysilerden
oluştuğunu ifade etti.

Kızılay yardım eli uzattı
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B üyükçekmece Belediyesi’nin Ata-
türk Kültür Merkezi’nde düzenle-
diği anma gecesinde “Artist Defteri

Başrolde Tarık Akan Sergisi” açılışı ve
“Film Gösterimi” sahnelendi. Türk sine-
masının 107. yılında Büyükçekmece Bele-
diyesi tarafından düzenlenen geleneksel
Ustalara Saygı Gecesi’nde aramızdan ayrı-
lışının 5’inci yıldönümünde Türk sinema-
sına adını altın harflerle yazdıran usta
sanatçı Tarık Akan anıldı. Anma etkinliğine
CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H.
Remzi Gökbulak, Tarık Akan ile pek çok
filmde rol alan sanatçı Meral Orhonsay,
gazeteci ve yazar Mustafa Balbay, “Haba-
bam Sınıfı” ve “Karatma Geceleri” gibi ki-
tapların yazarı Rıfat Ilgaz’ın oğlu yazar
Aydın Ilgaz, yazar ve tiyatro eleştirmeni
Metin Boran ve Tarık Akan’ın kurucusu ol-
duğu Taş Mektep Okulu geçmiş dönem
müdürü Ali Akdoğan’ın katıldı. Anma ge-
cesinde ilk olarak koleksiyonerler Prof. Dr.
Turgut Göksoy, Şerif Antepli ve Ulvi Sula-
oğlu’nun arşivinden “Artist Defteri Baş-
rolde Tarık Akan Sergisi” nin açılışı
gerçekleştirildi. Tarık Akan’ın rol aldığı
filmlerin afişlerinin ve usta sanatçıya ait fo-
toğraf ve gazete haberlerinin yer aldığı
sergi büyük ilgi gördü. Sergi açılışının ar-
dından Tarık Akan’ın en çok izlenen ve se-
vilen filmlerinden “Hababam Sınıfı” isimli
film gösterimi sahnelendi.

Çok sevdiğim bir ağabeyimdi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, usta sanatçı ile iyi bir dost
ve arkadaş olduklarını belirterek şunları
söyledi: “Büyükçekmece belediye başkanı-
yım ama doğduğumdan itibaren büyüdü-
ğüm yer Florya ve Bakırköy ilçesi. Tarık
Akan ve onun yaşdaşı birçok sanatçıyla

Bakırköy Halkevi’nden başlayarak Bakır-
köy’de, Florya’da, Şenlikköy’de çokça be-
raber olduk. Onlar bizim ağabeylerimizdi.
Hatırlıyorum mesela Çınar Otel’in önünde
4 tane 2’şer taş dikip dondurmasına top
oynadığımızı hatırlıyorum. Dondurmayı
da Çınar Otel’in altında Uğur Dündar’ın
dondurma dükkanı vardı. Oradan alıyor-
duk. İddialı Oynuyorduk. Raşit Çetiner de
bizimle beraberdi milli futbolcu. Ben ya-
kından tandım. Onlardan bir bakıma etki-
lendik. Dosttuk, arkadaştık. Dünya görüşü
bakımından çok etkilendiğimiz bir ağabeyi-
mizdi. Çok güzel bir insandı ve Türk sine-
masına 50 yılını verdi en az. Çok büyük
Türk sinemasına katkı sağlamakla beraber
Türk sinemasında büyük eserler kazandır-
makla beraber entelektüel yapısıyla bir dü-

şünürdü aynı zamanda. Bizlere zaman
zaman etkili konuşmalar yapmıştır. Davra-
nışları bize yön vermiştir. Çok sevdiğim bir
ağabeyimdi Tarık Akan. Allah rahmet 
eylesin.’’

Tarık bu kadar kısa bir 
zamana sığmaz

Tarık Akan ile pek çok filmde rol alan aynı
zamanda da usta sanatçının yakın dostu
olan sanatçı Meral Orhonsay duygularını
şu sözlerle ifade etti: “Unutulacak gibi
değil çok genç yaşta aramızdan ayrıldığı
için. Her zaman onu sevgiyle, saygıyla ha-
tırlıyorum. Çekeceği çok film vardı daha.
Hazırlıklarını yapıyordu. Bu zamansız bir
kayıp oldu.  Her zaman üzgünüm. Benim
gibi birçok sinemacı arkadaşım da üzgün-

ler. Geride kalan eserlere baktıkça çok
mutlu oluyoruz. Genç yaşına rağmen bu
kadar verimli bir sanatçıya minnet duygusu
ben de seyirciler gibi, halk gibi ben de saygı
duyuyorum. Bugün burada çok önemli bir
iş yapılmış sergisiyle. Sayın Başkanım her
zaman sanatçıların yanında. Gerçekten
kendisine teşekkür ediyorum. Tarık’ın bu
gününde bizimle beraber olup halka tekrar
göstermesi de saygıya layık bir şey. Daha
evvel ki şeylerde de hep sanatçının yanında
olan bir insan. Bence Büyükçekmece için
çok güzel bir girişim bu. Hep birlikte işte
burada anıyoruz. Tarık bu kadar kısa bir
zamana sığmaz. O yüzden sadece yüzeysel
konuşuyoruz. Yoksa anlatılacak çok şey
var. Hepinize teşekkürler. Sayın Başka-
nıma da tekrar teşekkür ediyorum.’’

ZEYNEP VURAL
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UZUN soluklu müzik kariye-
rinde unutulmaz şarkılara
imza atan Kenan Doğulu,

2016 yılında hayata geçirdiği “İhtimal-
ler” caz projesiyle bu sene ilk kez sahne
aldı. Pop müzikteki başarısıyla dinleyi-
cilerinin kalbinde taht kuran Doğulu, en
sevilen şarkılarının caz versiyonlarından
oluşan “İhtimaller” projesiyle de büyük
beğeni topladı.  Garanti BBVA sponsor-
luğunda gerçekleşen 28. İstanbul Caz
Festivali kapsamında 15 Eylül Çar-
şamba gecesi Harbiye’de sevenleriyle
buluşan Kenan Doğulu; “Aşk Oyunu”,
“Tutamıyorum Zamanı” ve “Ex Aşkım”
gibi hit şarkılarını caz formunda dinle-

yiciyle buluşturdu. “İhtimaller” albü-
münde yer almayan “Vay be”, “Çak-
kıdı”, “Aşk ile Yap” ve “Kandırdım” gibi
en sevilen şarkılarının caz versiyonları
büyük alkış aldı. Harbiye’de Kenan Do-
ğulu ile caz rüzgarının estiği bu muhte-
şem gecede sanatçıya sahnede değerli
caz müzisyenlerinden Ozan Muslu-
oğlu, Ercüment Orkut, Şenova Ülker,
Ferit Odman, Mehmet İkiz, Engin Re-
cepoğulları, Bulut Gülen, Sibel Gürsoy
ve Tuba Önal eşlik etti.

Müzikseverlerden tam not aldı

Türkiye’nin en önemli gitaristlerinden
başarılı caz müzisyeni Sarp Maden,

Avrupa cazının önde gelen soprano
saksafonistlerinden Stefano Di Battista
ve başarılı müzisyen Ozan Doğulu bu
güzel gecede Kenan Doğulu’nun sah-
nesine konuk oldular. Konuk sanatçılar,
dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Kenan Doğulu için sahneyi açan ön
grup “The Esence Project” ise konseri
izlemeye gelen müzikseverlerden tam
not aldı.  Müzikal anlamdaki başarı-
sıyla ve sahne performansıyla hafızalar-
dan silinmeyen konserlere imza atan
Kenan Doğulu, swing ve cazın dina-
mizmiyle bir kez daha müzikseverleri
mest etti.   
ARİF ELMAS

Kenan Doğulu; “İhtimaller” caz projesiyle, 15 Eylül gecesi İKSV’nin düzenlediği 28. 
İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı

Kenan Doğulu coşturdu

16 Eylül 2016 yılında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Tarık Akan
hayranları ve dostlarının katılımıyla gerçekleşen Ustalara Saygı Gecesi'nde anıldı

BUYUKCEKMECE 
USTA ISMI ANDI

Herkesin bir 
Tarık Akan’ı vardır

Gazeteci – Yazar Mustafa Balbay, Tarık Akan’ı anlatan bir
kitap üzerinde çalıştığını belirterek şöyle konuştu: “Tür-
kiye’de iddia ediyorum ki 84 milyon insandan kime mikro-
fon uzatsanız herkesin bir Tarık Akan’ı vardır. Herkes Tarık
Akan ile ilgili bir şey söyleyecektir. Benim için de Tarık Akan
bir mücadele insanı. Nerede hak, hukuk mücadelesi varsa
orada olan bir kişi. Ama eğitimci, ama sanatçı, ama bu ül-
kenin en yurtsever insanı. Atatürkçü. Bu ülkenin uygarlıkla-
rına saygı duyan ve onunla ilgili belgeseller yapan bir kişi.
Bu ülkenin bütün ortak güzel değerlerine ne varsa hepsi
Tarık Akan. Naçizane Sebahattin Ali’nin, Nazım Hikmet’in,
Aşık Veysel’in, Uğur Mumcu’nun, Ahmet Taner Kışlalı’nın
hayatını yazdım. Şimdi Tarık Akan’ı yazmak istiyorum. Siliv-
ri’de bize ziyaretini, onun Zonguldak’a gidişini. Bunların ta-
nığıyım ben. Sanatçı kişiliğini ve bu ülkenin aydınlık ülke
olması için verdiği mücadeleyi bir nebze yeni kuşaklara ak-
tarmak istiyorum. Büyükçekmece Belediyesi’ni kutluyorum.
Böylesine bütün Tarık Akan ile ilgili genel anlamda görsel-
leri bir araya getirdiği için. Şu an kendimi çok dolmuş his-
sediyorum.’’

Tiyatro dünyası
heyecanlı
DOB Genel Müdürü Murat Karahan, "Devlet
Opera ve Balesi olarak bütün kurumlarımız,
hep beraber AKM'nin o devasa güzelliğine,
mükemmelliğine yakışır şekilde muhteşem
bir gece hazırlıyoruz" dedi

DEVLET Opera ve Balesi (DOB) Genel
Müdürü, tenor Murat Karahan, Atatürk
Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni sanat

sezonunda açılacak olmasından heyecan duydukla-
rını belirterek, "Biz de Devlet Opera Balesi olarak
bütün kurumlarımız, hep beraber AKM'nin o de-
vasa güzelliğine, mükemmelliğine yakışır şekilde
muhteşem bir gece hazırlıyoruz." dedi. Karahan,
yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinin ardından
yaz boyunca açık hava mekanlarında düzenlenen
temsillerle izleyicilerle bir araya gelmeye başladıkla-
rını söyledi. Seyircinin de sanatçıları özlediğini ve
temsillerin yoğun ilgiyle karşılandığını belirten Kara-
han, "İstanbul Opera", "Efes Opera ve Bale", "Bod-
rum Bale" ile "Aspendos Opera ve Bale"
festivallerinde temsillerin kapalı gişe yapıldığını an-
lattı. Karahan, salgın nedeniyle dünyadaki tüm
sanat kurumlarının belli bir süre kapalı kaldığını ha-
tırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında bütün
dünya durduğu gibi sanat da durdu. Sonra yavaş
yavaş aşılamanın yaygınlaşmasıyla ve insanların
Kovid ile yaşama standartlarını benimsemesiyle be-
raber sahneler açılmaya başlandı. En son New
York'taki Met Opera da önümüzdeki günlerde açılı-
yor. Artık dünyada hemen hemen faaliyete başlama-
yan bir opera ve bale bulunmuyor. Tabii yeni
standartlara göre çalışılıyor artık. Opera gibi bale
gibi tiyatro gibi seyirciyle iç içe, bir anlamda interak-
tif olan sanatlar için bu süreç çok zordu. Çünkü sa-
natçının ekmeği, suyu, aslında yaşama sebebi, alkış,
seyircisinden bizzat o anda almış olduğu olumlu
tepkiler."

Mutlu görünüyorlar

Salgın sürecinde TRT2 ve Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğının YouTube kanalı vasıtasıyla birçok performans
sergilediklerini dile getiren Karahan, "Ama ne olursa
olsun seyircinin alkışı olmadan bir şey eksik kalıyor
işte. Artık sanatçılarımız, bu alkışa yani ekmeklerine,
sularına kavuştu. Bu da sanatçılarımızın yüzlerine ve
psikolojilerine de sirayet ediyor ve çok daha mutlu
görünüyorlar." diye konuştu. Karahan, yeni sanat se-
zonunda 6 bölgedeki salonlarda farklı birçok eseri
izleyiciyle buluşturacaklarını belirterek, salgın tedbir-
leri kapsamında temkinli hareket ettiklerini söyledi.
DOB'da sanatçı ve teknik ekip çalışanlarının çok
büyük bir kısmının aşılandığını vurgulayan Karahan,
"O konuda sanatçı arkadaşlarımıza bilinçlerinden
ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

Ruhi Su için
anma gecesi
Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden getirdiği 
türküleri çağdaş yorumu ile dünyaya tanıtan
Türk Halk Müziği ve opera sanatçısı Ruhi Su,
ölümünün 36. yıldönümünde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı
ile Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği’nin birlikte
düzenlediği konserle anılıyor

20 EYLÜL Pazartesi akşamı saat
20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Kon-
ser Salonu’nda gerçekleştirilecek etkin-

likte; Dostlar Korosu ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü Türk Halk
Müziği Topluluğu, “Gelin Canlar Bir Olalım”,

“Dam üstüne Çul
Serer”, “Zama-
nede Bir Hal
Geldi Başıma”,
“Mahsus Mahal”,
“Drama Köp-
rüsü”,“El Kapısı”
gibi sanatçı ile öz-
deşleşmiş türküleri
seslendirilecek. Ti-
yatro yazarı ve
oyuncu Orhan Ay-
dın’ın, Ruhi Su’nun
hayatını, türküle-
rini, müziğimize
katkılarını  anlata-
cağı konser, ücretsiz
olarak gerçekleştiri-
lecek.Pandemi ön-

lemleri çerçevesinde oturma kapasitesinin yarıya
indirildiği CRR Konser Salonu’na müzikseverler
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrul-
tusunda HES kodu üzerinden yapılacak kontrolle
alınacak. Aşı olmamış ya da hastalığı geçirmemiş
kişilerin konsere katılımının sağlanabilmesi için
son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR
testi kontrolü gerçekleştirilecektir. 

İHALE İLANI
İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden



Pazar günü altınordu'ya Ege derbisinde konuk
olacak Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisle-
ri'ndeki hazırlıklarını ara vermeden sürdürür-
ken, kulübün sosyal medya hesaplarına
açıklama yapan 32 yaşındaki golcü, taraftar-
dan biraz daha sabır istedi. Kariyerinde daha
önce Beşiktaş dahil birçok Süper Lig kulü-
bünde forma giyen Ömer, "Ben açıkçası bu
sezon bizim için ligin ilk 3 haftasını saymıyo-
rum çünkü transferler çok geç yapıldı. Trans-
ferler yapıldıktan sonra milli takım arasında
afyon'da kamp yaptık. O bizi az da olsa kur-
tardı" ifadelerini kullandı. Daha sezonun ba-
şında olduklarını belirten Ömer Şişmanoğlu,
"Hiç kimse yüzde yüz hazır değil. Ona rağmen
daha iyi işler yapmaya başladık. altınordu,
Samsunspor ve Boluspor maçlarının ardından
tekrar bir milli takım arası olacak. Ondan sonra
taraftarlarımıza daha iyi bir futbol sergilemeye
başlayacağız" dedi.

Bu işi buraya biz getirdik

Ömer, "Hep beraber bu işi buraya kadar getir-
dik. Galibiyetler takım oyunuyla alınıyor. Ben
takım oyuncusuyum. arkada skoru koruya-
mazsak önde atsak da kazanamıyoruz. Bütün
takıma, camiaya teşekkür etmek lazım. Çünkü
hep beraber bu işi buraya kadar getirdik. Daha
iyi olacağını düşünüyorum. Müthiş bir takım
ruhu var. İnşallah çok güzel günler göreceğiz.
Denizlispor’u tekrar Süper Lig’e taşımaya çalı-
şacağız. Biraz sabır, sabırla her şeyi çözeceğiz.
Taraftarımıza da güzel bir performans ve futbol
sergileyeceğiz" diye konuştu.
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anTalya'dakİ Rixos otellerinde konak-
layan müşterilerin çocuklarından oluştu-
rulan takımların mücadele ettiği 2'nci
Rixos Futbol Turnuvası sona erdi. Müca-
delelerin hakemliklerini Cüneyt Çakır ve
Ümit Öztürk yaptı. Rixos Hotel's tarafın-
dan bu yıl ikincisi Kemer ilçesi Tekirova

Mahallesi'nde bulunan Rixos Premium
Tekirova'da düzenlenen Rixos Futbol
Turnuvası, Antalya'da bulunan Rixos
otellerindeki yerli ve yabancı müşterilerin
çocuklarının katılımı ile yapıldı. Rixos
Futbol Turnuvası'na, Rixos Sungate,
Rixos Premium Tekirova, Rixos Premium

Belek ve The Land Of Legends'da ko-
naklayan 10 ülkenin çocuklarının bir
arada katıldığı mücadeleler aileleri ve
otellerin yönetimlerinden tam not aldı.
Mücadelenin tek kız futbolcusu 10 yaşın-
daki Alisa Avşar izleyenlerden bol bol
alkış topladı.

Her şey
süper lig için

Cüneyt ÇaKır ÇoCuKlar iÇin düdüK Çaldı

B u akşam saat 19:00'da
başlayacak karşılaşma,
Antalya Stadyumu'nda

oynanacak ve Ali Şansalan tara-
fından yönetilecek. Şansalan'ın
yardımcılıklarını Ceyhun Sesigü-
zel ile Kerem Ersoy yaparken,
Cihan Aydın ise dördüncü
hakem olacak. Siyah beyazlılar
ligde 4 maç sonunda 3 galibiyet,
1 beraberlikle 10 puan topladı ve
averajla lider konumunda. 4
maçta 7 gol atan Sergen Yalçın'ın
öğrencileri ligde gol yemeyen tek
takım oldu. Beşiktaş'ta Antalyas-

por maçı öncesinde sakat fut-
bolcu sayısı 5'e çıkmış durumda.
Geçen hafta oynanan Yeni Ma-
latyaspor maçında sakatlanan
Vida ve Teixeria henüz iyileş-
medi. Milli takımda sakatlanan
Umut Meraş da bireysel antre-
nör eşliğinde saha çalışmalarına
devam ediyor. Yeni Malatayas-
por maçında sakatlanan bir diğer
oyuncu olan N'Koudou, ağrıları
geçmeyince Dortmund maçının
kadrosundan çıkartılmıştı. Fran-
sız futbolcunun henüz antren-
manlara katılmadığı için Antalya

kafilesine dahil edilmesinin ihti-
mali ise düşük. Dortmund ma-
çında sol dizine aldığı darbe
sonrası sakatlandığı açıklanan
Welinton, Akdeniz deplasma-
nında yer almayacak beşinci fut-
bolcu olacak.

Necip sahaya çıkacak

Teknik direktör Sergen Yalçın,
Vida ve Welinton'un yokluğunda
stoper ikilisini Montero-Ne-
cip'ten oluşturacak. Defans hattı-
nın diğer oyuncuları ise sağ bekte
Rosier, sol bekte N'Sakala ola-

cak.Orta sahada 6 numarada Jo-
sef'i oynatacak olan Sergen Yal-
çın'ın, hücum hattında
Ghezzal-Pjanic-Salih ve Larin'e,
santrforda da Batshuayi'e forma
vermesi bekleniyor. Sağ kanatta
Larin'in yerine Kenan Kara-
man'ın on birde başlaması da
sürpriz sayılmayacak bir değişik-
lik olabilir. Beşiktaş'ın Antalyas-
por karşısındaki muhtemel 11’i
ise şu şekilde: "Ersin-Rosier-
Necip-Montero-N'Sakala-Josef-
Ghezzal-Pjanic-Salih-Larin
(Kenan) -Batshuayi"

Beşiktaş, Süper Lig’in 5’inci haftasında Fraport TAV 
Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah

beyazlılarda sakatlanan 5 futbolcu forma şansı bulamayacak

Kara Kartal
eKsiK uCaCaK!

TFF 1'inci Lig'e ilk 3 haftada puan
tablosunda dibe demir atarak
başladıktan sonra yeni transferlerinin
sahne aldığı son 2 maçı kazanarak
çıkışa geçen Denizlispor'da forma
giydiği ilk 2 karşılaşmada 3 golle
taraftarın gönlünde taht kuran Ömer
Şişmanoğlu, Süper Lig'e dönmek için
ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

Fırtına’nın rakibi Paşa
Süper Lig’de 4 haftadır yenilmeyen ve 5’inci hafta mücadelesinde bu
akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor,
bu maçı kazanıp namağlup yoluna devam etmek istiyor
Süper Lig’in ilk 4 haftasında 3
galibiyet, 1 beraberlik alarak 10
puanla yenilgisiz yoluna devam
eden Trabzonspor, yarın deplas-
manda Kasımpaşa’ya konuk ola-
cak. Bordo-mavililer bu maçı
kazanarak hem namağlup seriyi
sürdürmeyi, hem de zirvedeki id-
dialı yürüyüşüne devam etmeyi
hedefliyor. Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu’nda saat 16.00’da baş-
layacak karşılaşmayı, hakem Mete
Kalkavan yönetecek. Trabzons-
por’da sakatlığı bulunan Trond-
sen bu maçta forma giyemeyecek.
Djaniny’in durumu ise bugün ya-
pılacak son antrenmanın ardın-

dan netlik kazanacak. Bordo-ma-
vililerde tedavileri tamamlanan
Gervinho ile Dorukhan ise Ka-
sımpaşa maçıyla takıma geri dö-
necek. Teknik direktör Abdullah
Avcı’nın son oynanan Galatasa-
ray karşılaşmasındaki ilk 11’inde
tek değişiklik yaparak sol bekte İs-
mail’in yerine Denswil’e görev
vermesi bekleniyor.

Kasımpaşa ile 25'inci maç

Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın
İstanbul'da oynayacakları maçla
birlikte ligde 25’inci kez karşı kar-
şıya gelecek. İki takım arasında
ligde oynanan 24 maçın 11'ini

Trabzonspor, 6’sını Kasımpaşa
kazanırken, 7 maç ise beraberlikle
sonuçlandı. 2007-08 sezonunda
başlayan rekabette Trabzonspor
rakip fileleri 45 kez havalandırır-
ken, Kasımpaşa buna 33 golle
karşılık verdi.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel 11’i
şöyle: “Uğurcan- Peres, Edgar,
Hugo, Denswil, Berat, Hamsik,
Bakasetas, Abdülkadir Ömür,
Nwakaeme, Cornelius
SAKAT: Trondsen, (Djaniny 
belirsiz)
CEZALI: Yok

Konyaspor
görücüye çıktı

Kaf Kaf patlama bekliyor

İTTİFak Holding Konyaspor, ta-
kıma yeni transfer edilen oyun-
cuları tanıttı. Kulüp Başkanı
Fatih Özgökçen, "Süper Lig'in
ilk dört haftasını geride bıraktık.
Takımımız sezona güzel bir baş-
langıç yaptı. İnşallah bu şekilde
devam etmesini temenni ediyo-
ruz" dedi. Yeşil-beyazlı kulüp,
renklerine bağladığı oyuncuları
tanıtmak için toplantı düzenledi.
Toplantıda takıma yeni katılan
Antalyaspor'dan Serdar Gürler,
Olympiakos’tan Ahmed Has-
san, Al Wahda'dan Jose Mpoku,
Çaykur Rizespor'dan Konrad
Michalak, Gençlerbirliği'nden
Soner Dikmen, MKE Ankara-
gücü'nden Endri Çekiçi, Çorum
FK'dan Nafican Yardımcı, Altın-
ordu'dan Oğulcan Ülgün ve
1922 Konyaspor'dan Ekrem Ka-
yılıbal tanıtıldı.  
Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen,
Konyaspor'un yeni sezona iyi bir
başlangıç yaptığını belirtti. Öz-
gökçen, "Kulübümüze fazla ma-
liyet getirecek transferlerden
kaçındık. Harcama limitimiz
sapmalarla birlikte 123 milyon
TL'ye ulaştı. Birçok kulüp limit-
lere takılırken bizim hala 10 mil-
yon TL'nin üzerinde transfer
limitimiz söz konusudur. Bunu
da gerekli gördüğümüz takdirde
ara transfer döneminde kullana-
biliriz" şeklinde konuştu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon 
öncesi transfer yasağını kaldırarak yıllar
sonra alternatifli bir hücum hattı oluşturan
Karşıyaka, ilk 2 maçta suskun kalan golcü-
lerinden bu hafta karşılaşacağı Mardin
1969 Spor deplasmanında patlama bekli-
yor. İlk 2 haftada 1 puanla yetinen Kaf-
Kaf'ın tek golünü son İçel İdmanyurdu
sınavında sol bek Burak attı. Elinde geçen

sezondan takımın en skorer isimlerinden
Doğukan İnci bulunan İzmir temsilcisi,
transfer döneminde ileri ucu Abdülkadir,
Okan Yılmaz, Barış Sungur ve İhsan Fur-
kan'la takviye etti. Sezonun ilk 2 maçına
11'de çıkan Doğukan, ilk hafta görev yaptık-
tan sonra geçen hafta kırmızı kart cezalısı
olan Abdülkadir, Esenler Erokspor deplas-
manında sonradan oyunu girip geçen hafta

11'de oynayan İhsan Furkan ve yeşil-kırmı-
zılı formayı ilk olarak İçel önünde ikinci ya-
rıda sırtlarına geçiren Okan ile Barış, ilk
maçlarını pas geçti. Bu hafta Abdülkadir'in
cezası biterken takıma geç katılan Barış ve
Okan eksiklerini kapattı. Mardin deplasma-
nından galibiyetle dönerek çıkışa geçmek is-
teyen Kaf-Kaf, özellikle hücum hattına
güveniyor.
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Davacı AHMET TAŞDAN tarafından  mahkeme-
mizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İs-
temli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
DAVANIN KABULÜNE, Ankara İli, Yenimahalle 
İlçesi, İnönü Mah./ Köyü Cilt no:31, Hane no:14 de
nüfusa kayıtlı bulunan Nevzat ve Mukaddes oğlu
18/10/1988 doğumlu 18352072378 T.C Kimlik 
numaralı AHMET TAŞDAN'ın  isminin  başına 
''Matias ''eklenerek ''Matias Ahmet Taşdan'' olarak
nüfus kayıtlarında tashihine ve nüfusa bu şekilde
tesciline,  karar verildiği ilan olunur. 

G alatasaray, UEFA Avrupa Ligi E
Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi
Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Aldığı 3

puanla ilk haftayı grup lideri olarak tamam-
layan sarı-kırmızılılar, 90 dakikanın büyük
bölümünü üstün oynadı. Teknik direktör
Fatih Terim'in taktik anlayışı ve saha içi mü-
dahaleleri büyük takdir toplarken, Galatasa-
ray güçlü rakibini devirerek büyük öz güven
topladı. Uzun süre sonra Lazio maçıyla sa-
halara dönen Marcao, hem savunmadaki
başarısı hem de geriden oyun kurma konu-
sundaki becerisiyle müthiş bir geri dönüş
yaptı. Yeni transferlerden Nelsson ile ilk defa
beraber oynayan Brezilyalı futbolcunun,
takım arkadaşıyla olan uyumu dikkat çekti.

Orta saha nefes aldırmadı

Galatasaray'ın galibiyetindeki en büyük
anahtarlardan biri de orta sahada rakibe
rahat top kullandırmaması oldu. Cical-
dau, Taylan ve Berkan üçlüsü pres ve karşı
presi çok iyi yaparak Galatasaray'ın mer-
kezde çok etkili olmasını sağladı. Ön hatta
görev yapan Kerem, Morutan ve Halil de
hem ön alan baskısını hem de geriye yar-
dımı maçın büyük bölümünde göstererek
galibiyetin mimarlarından oldular. Lazio
galibiyetiyle Kasımpaşa ve Trabzonspor
karşısındaki puan kayıplarını geride bıra-
kan Sarı-kırmızılılar, şimdi galibiyet serisi
peşinde. Sarı-kırmızılılarda şu anki hedef
Alanyaspor galibiyeti. DHA

Galatasaray, Lazio karşısında aldığı 
galibiyetin yanı sıra sergilediği oyunla
Avrupa'ya yeniden ayak seslerini duyurdu

AVRUPA FATIHI
GERI DONDU
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AVRUPA FATIHI
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Galibiyeti hak ettik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda
İtalya'nın Lazio takımı karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi
Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom
Stadı'nda yapılan ve 1-0 kazandıkları
maçın ardından düzenlenen basın
toplantısında açıklamalarda bulundu.
Lazio kalecisinin hatasından bulduk-
ları golün bir basın mensubu tarafın-
dan "şans" olarak nitelendirilmesi
üzerine Terim, "Şans diye bir şey
benim hayatımda yok. Olan birçok
şeyi şans diye adlandırabilirsiniz ama
ben hazır olanların şansı bulduğunu
düşünüyorum. Maç içinde gole çok
yaklaştık. Başka türlü gol bulabilirdik.
Hatta 1'den fazla da gol olabilirdi.
Geçmişte yediğimiz kötü gollerde fut-
bolun içinde bunların olduğunu söyle-
miştim. Bugünü bir şans golüne
bağlamak çok yanlış olur. İtalya'nın en

iyi takımlarından biri olan Lazio'nun
oyun kurmasını önledik ve rakibi ha-
taya zorladık. Sonrasında da hakkı
olanın kazandığı bir maç olarak nite-
lendirirsek daha doğru olur." diye ko-
nuştu.

İyi bir ikili olduklarını
düşünüyorum

Fatih Terim, bu sezon ilk kez birlikte
oynayan Marcao ve Victor Nelsson'un
uyumunu övdü.Danimarkalı Nels-
son'un sağ stoperde daha etkili oldu-
ğunu anlatan Terim, "İyi bir ikili
olduklarını düşünüyorum. Nelsson'un
sağ tarafta daha iyi oynadığı da çok
açık. Luyindama, Alpaslan, Nelsson
ve Marcao dörtlüsüyle bu seneyi ta-

mamlayacağız. Her biri görev verildiği
zaman çok iyi işler yapacak oyuncu-
lar." diye konuştu.

Atmosferi özlediğimiz çok açık

Galatasaray Teknik Direktörü Terim,
Türk Telekom Stadı'nda taraftarın oluş-
turduğu atmosferi özlediklerini söyledi.
Taraftar desteğinin itici güç olduğunu
anlatan tecrübeli teknik adam, "Atmos-
feri ve taraftarımızı özlediğimiz çok açık.
Maç içinde iyi oyunun verdiği mesaj, ta-
raftar tarafından kendilerine olumlu
döndüğünde itici güç oluyor. O zaman
Galatasaray'ın oyunu yükseliyor ve or-
taya daha iyi işler çıkıyor. Bugün de bazı
baskılarda taraftarın çok etkisi oldu." 
değerlendirmesinde bulundu.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pe-
reira, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk
maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda
Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt
ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın
ardından futbolcu Luiz Gostavo ile
basın toplantısı düzenledi. Karşılaşma-
nın çok kolay geçmediğini belirten Pe-
reira, "Bugünkü atmosferde bugünkü
oyunu oynamak, kendi oyunumuzu oy-
namak kolay değildi. Baskılı oyunu-
muzu sahada göstermek kolay değildi.
Frankfurt gibi bir takıma karşı boşluk
bulmamız kolay değildi." dedi. İki takı-
mın da fırsatlar yakaladığına işaret eden
Pereira, "Maç sonuna kadar ortadaydı.
Gerçekten izleyenler için çok zevkli bir
maç olduğunu düşünüyorum. Maçın
sonunda da bize maçı bitirme şansı gel-
mişti. Ama futbol bu, garip şeyler olabi-
lir. iyi bir maçtı. İki takım da kazanmak
için oynadı." değerlendirmesinde bu-
lundu. Pereira, sarı-lacivertli futbolcula-
rın ortaya koyduğu karakter ve
kazanma hırsından çok mutlu oldu-
ğunu kaydetti.

Bugün ben takımımda 
her şeyi gördüm

Rakip takımı değerlendiren tecrübeli
teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Taktiksel ve teknik anlamda beklediği-
miz seviyedeydi. İyi oyuncuları var.
Ama bu maçı izleyen taraftalar için çok
iyi bir maç olduğunu düşünüyorum.
Ben tribünde bir taraftar olsaydım mu-
hakkak takımımdan gurur duyardım.

Maç sırasında bazı anlarda kaliteli
oyun sergileyebilirsiniz. Bunun müm-
kün olmadığı anlarda da savaşmanız
gerekir. Organize olmanız gerekir takım
ruhu göstermeniz gerekir. Bugün ben
takımımda her şeyi gördüm. Ruh, ka-
lite, teknik, taktik anlamda her şeyi gör-
düm. Belki fantastik bir maç değildi.
Ama takım ruhu gördüm. Benim,
oyunculardan en çok istediğim şey bu.”

Mesut Özil farklı bir isim

Pereira, Mesut Özil ile ilgili bir soruya
ise şu yanıtı verdi: "Bu maç çok fazla
geçişin olduğu, çok tempolu maçtı.
Mesut da kondisyonunu arttırmaya ça-
lışıyor. Bu dönemde onun topa ihtiyacı
var, çünkü onun çözüm üretme kalitesi
var. Sahada başka oyuncuların göreme-
diği şeyleri görüyor. Oyun çok hızlıydı.
Bazı anlarda aslında oyunun tempo-
sunu birazcık düşürüp tekrardan ofan-
sif organizasyonlar için çözüm üretecek
ritmi yakalayamadık. Çünkü Mesut as-
lında oyun stili olarak bunu seviyor. Bu-
günkü maç çok fazla geçişliydi, onun
için çok kolay değildi. Oynadığı süre
boyunca çok iyi oynadı. Takım ruhunu
ortaya koydu defans anlarında." Teknik
Direktör Pereira, Alman taraftarların
Mesut Özil'e gösterdikleri tepkiye ilişkin
de "Taraftarların göstermiş olduğu re-
aksiyon bizim kontrol edebileceğimiz
bir şey değil. Bu tarz şeyleri konuşarak
vakit harcamamamız gerekiyor." ifade-
sini kullandı. Deplasmanda oynadıkları
karşılaşmadan 1 puan aldıklarını anım-
satan Pereira, "1 puan 1 puandır, dep-
lasmanda aldığınız. Önümüzdeki
maçta 3 puan için daha iyisini yapmaya
çalışacağız. İlk dakikada atabilirdik,
ama son dakikada onlar da atabilirdi."
diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik
Direktörü Vitor Pe-
reira, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu ilk ma-
çında Fenerbahçe'nin
deplasmanda Al-
manya temsilcisi Ein-
tracht Frankfurt ile
1-1 berabere kaldı.

Şimdi 12’den
vurma zamanı
Türkiye'nin tarihindeki ilk olimpiyat
şampiyonluğuna Tokyo 2020'de
Mete Gazoz ile ulaştığı okçuluk
branşında, gözler ABD'de yapılacak
Dünya Şampiyonası'nda olacak
Dünyanın en iyi okçuları, 19-26 Eylül tarihlerinde Yank-
ton kentinde düzenlenecek Açık Hava Dünya Şampiyona-
sı'nda bir araya gelecek. Okçuluk Milli Takımlar Teknik
Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ile milli sporcular Samet
Ak ve Gülnaz Büşranur Coşkun, şampiyonaya ilişkin AA
muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Klasik Yay Milli
Takımı'nın Antalya Belek'te, Makaralı Yay Milli Takımı'nın
Çanakkele Gelibolu'da şampiyonaya hazırlandığını belir-
ten Ergin, zorlu organizasyonda 4 ayrı kategoride 12
sporcunun mücadele edeceğini söyledi.Yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyet takviminde yaşa-
nan değişikliğe işaret eden Ergin, şunları söyledi: "İki yıldır
dünyamızı etkisi altına almış olan pandemi süreci sebe-
biyle ertelenen veya yerleri değişen yarışmaları göze aldığı-
mızda, Dünya Şampiyonası normal tarihinden çok daha
ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. Bu bizleri ve dünyadaki
birçok teknik ekibi performans kontrolü anlamında ger-
çekten çok zorlamakta. Özellikle 2020 Tokyo Olimpiyat-
ları hazırlık süreci ve olimpiyatların tamamlandığını
düşünürsek, şu anda olabilecek en yoğun hazırlık progra-
mıyla sporcularımızı Dünya Şampiyonası'na hazır hale
getirmeye çalışıyoruz."

Sıkı çalışacağız

Türk Milli Takımı'nın her katıldığı yarışmada olduğu gibi
bu şampiyonada da en fazla madalya sayısına ulaşabil-
meyi hedeflediğini anlatan Ergin, şunları kaydetti: "Katıla-
cağımız 4 ayrı kategoride de dünya sıralamasında üst
sıralarda yer alan ve bu yarışmada madalya kazanması
muhtemel birçok sporcumuz var. Özellikle makaralı yay
kadınlar ve erkeklerde sporcularımız takım halinde dünya-
nın zirvesinde bulunuyor. Klasik yayda 2020 Tokyo Olim-
piyatları şampiyonu Mete Gazoz ve aynı olimpiyatlarda
karışık takımda Mete ile beraber olimpiyat dördüncülü-
ğünü elde eden Yasemin Ecem Anagöz de takımımızda.
Sporcularımızın, olabilecek en yoğun antrenmanla yakla-
şık 20 gündür hazırlıklarını tamamlamak için mücadele
ediyoruz. Önemli olan bu Kovid-19 sürecinde hem sağlık
açısından sporcularımızın durumunu kontrol altında tuta-
bilmek hem de sakatlık yaşamdan Dünya Şampiyonası
sürecini tamamlamak olacak."



İ stanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 yılı
mezunlarını 16 Eylül 2021 Perşembe günü
Mehmet Malcı Yerleşkesi'nde düzenlenen

törenle uğurladı. Rumeli Üniversite Mütevelli
Heyet Başkanı Hüseyin Balcı ve Balcı Ailesi ile
Rektör Prof. Dr. Tamer Dodurka'nın evsahip-
liği yaptığı mezuniyet törenine; öğrenci ve aile-
leri, eğitim kadrosu, Silivri Kaymakamı Tolga
Toğan, Emniyet Müdürü Cemil Erim, AK
Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, CHP İlçe
Başkanı Berker Esen, İstanbul Gazeteciler
Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert, Ülkü
Ocakları Başkanları Erhan Özkök ve Özgür
Bedel, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep
Akıncı, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Baş-
kanı Ercan Çalışkan, Küçük Sanayi Sitesi Baş-
kanı Şaban Erdan, Amatör Kulüpler Başkanı
Ali Tonta, Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan ve
çok sayıda isim katıldı. Törende bölüm birinci-
leri eğitim yaşantıları ve mezuniyet hislerini
paylaşırken, Rektör Dodurka da gençlere ha-
yatla ilgili mesajlar veren bir konuşma yaptı.

Yolunuz açık olsun Rumeliler

Rektör Dodurka, gençlerin mezuniyetine ta-
nıklık etmekten dolayı büyük bir gurur ve
mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Her biri-
nizin yolu açık olsun. Çoğunuzun çok ba-
şarılı olacağına ve üniversitemizi gururla
temsil edeceğinize hiçbir şüphemiz yok.
Şimdi daha zor bir okula adım atıyorsunuz.
Hayat okulunda fakültede karşılaştığınız
zorluklardan çok daha zorları ile karşılaşa-
caksınız. Okulunuzu, fakültenizi ve hocala-
rınızı asla unutmayın. Sizler, keplerinizi
attıktan sonra bizleri temsil edeceksiniz.
Sizlerle bir arada olmak gerçekten çok
güzel. Bu törende en büyük teşekkürüm ise
sizleri bu günlere getiren ailelerinizedir, ar-
kadaşlarınızadır, dostlarınızadır. Atatürk
ilkeleri ve bilim ışığınız olsun. Hepinizin
yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Gurur yaşadık

Mezuniyet sevinci yaşayan gençler de
büyük mutluluk yaşarken, “Bu bizim için
tarihi bir an. Bu üniversitede çok güzel gün-
ler geçirdik. Çok güzel anılar biriktirdik.

Her zaman Rumeli Üniversitesi
mezunu olmanın gururunu ya-
şayacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul Rumeli
büyük bir aile

Mezuniyet sevinci yaşayan bir
başka öğrenci de, Öğrenim ha-
yatımızın önemli bir kısmını
dünyada hala etkisini sürdüren
pandemi nedeniyle hocalarımız-
dan ve fakültemizden uzakta ta-
mamlamış olsak da bir kez daha
görüyoruz ki İstanbul Rumeli
Üniversitesi büyük bir aile ve bu
ailenin üstesinden gelemeyeceği
hiçbir zorluk
yok”
dedi. 

KOnser öncesi magazin basınının sorula-
rını yanıtlayan ünlü şarkıcı Zara, “Bir sanat-
çının en büyük heyecanı konser öncesinde
seyircisine hazırlanmak. Konsere hazırlanır-
ken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissedi-
yorum” sözleriyle heyecanını dile getirdi.
Konserine 'Vur Gitsin' şarkısıyla başlayan
Zara, konser boyunca en sevilen şarkılarını
seslendirdi. Ünlü şarkıcı konseri boyunca
'Dilenci', 'Bir Teselli Ver', 'Sevemedim Kara
Gözlüm' gibi Türk müziğine damga vurmuş

birçok şarkıya da repertuarında yer verdi.
Zara, boğaz manzarası eşliğindeki keyifli
konserinde hayranlarının karşısına üç ayrı
kostümle çıktı. Ünlü şarkıcı sahneye ilk ola-
rak omuzlarını ve belini siyah transparan
tüllerle saran taş işlemeli uzun siyah bir el-
bise ile çıktı. Zarafetiyle göz kamaştıran
ünlü şarkıcı konserinin ilerleyen dakikala-
rında hayranlarının karşısına bu kez içinde
ışıl ışıl parladığı yeşil payet işlemeli bir
başka zarif kostümle çıktı.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam
Harbiye Açıkhava sahnesinde tek kişilik gösteri
düzenledi. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler ara-
sında Bensu Soral, Seray Kaya, Alper Kul, Aylin
Kul ve 2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen Amine
Gülşe gibi ünlü isimler vardı. Muhabirlerle sohbet
eden 28 yaşındaki Amine Gülşe, bütün zamanını
kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Gülşe, "O kadar hızlı büyü-
yor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun
için birçok şeye ara verdim ama başka iş-
lerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun." şek-
linde konuştu.Gazetecilerin,
"Televizyonlar ya da dijital
platformlarda yer almayı
düşünüyor musunuz?" so-
rusuna da yanıt veren ünlü
isim, "Hayır, düşünmüyorum.
İçime sinen bir proje olursa düşünürüm
ama onun dışında düşünmüyorum." dedi.
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Amine Gülşe

Rumelı unıveRsıtesı
727 gencı 
mezun ettı

Silivri'de 2016-2017
eğitim-öğretim
yılından bu yana
faaliyetlerini sürdüren
tek üniversite 
konumundaki
İstanbul Rumeli
Üniversitesi, dördüncü
yılının mezunlarını
hayata uğurladı

İstanbul Rumeli 
Üniversitesi öğrencileri 
mezuniyet sevinci yaşadı. 
Çok mutlu olduklarını 
kaydeden öğrenciler, 
“İstanbul Rumeli Üniversitesi
öğrencisi olmanın 
mutluluğunu her zaman 
yaşayacağız” dedi.

Zara kulakların pasını sildi
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Evrensel müziğin güçlü sesi Zara’yı ağırladı

Üsküdar
servisleri
denetledi

İstanbul'da öğrenci servisleri
denetlendi. Denetimlerde
evrak kontrolünün yanı sıra,
koronavirüs tedbirleri
kapsamında kurallara
uyulup, uyulmadığına
bakıldı. Kurallara uymayan
sürücülere ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı ekipler, okul servislerine yönelik
denetim yaptı. Üsküdar Libadiye Caddesi'nde
ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak
kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uyma-
ları konusunda
uyardı. Ayrıca ekip-
ler, koronavirüs ted-
birleri kapsamında
durdurdukları servis
araçlarındaki öğren-
cilerin maske takıp
takmadıklarını, sos-
yal mesafe kuralla-
rına uyulup
uyulmadığını, de-
zenfektan bulunup
bulunmadığını kont-
rol etti. Ekipler ser-
vis görevlilerine
öğrencilerin ateşleri-
nin kontrol edilip
edilmediğini de
sordu. Denetimler

sırasında servis sürücü Sertan Zurnacı'ya eh-
liyetinin geçerlilik süresini geçmesinden dolayı
580 lira ceza kesildi. Zurnacı, "Cezayı yedik.
Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliye-
tin geçerlilik süresi dolmuş" diye konuştu.
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Hilal Balcı, mezuniyet
töreninde yaptığı konuşmada, genç-
lere seslendi. Balcı, “Bizlere bu heye-
canı ve gururu yaşattığınız için sizlere
ayrıca teşekkür ediyorum. Meslek ha-
yatınızda hedef ve ideallerinize sıkı
sarılarak yol almanız en büyük dile-
ğimdir. Sizlere tavsiyem bölümünüz
veya mezuniyet dereceniz ne olursa
olsun mesleğinizi severek yapın. Ba-
şarının en güzel yolu sevgidir. Empati
kurun eleştirilmekten korkmayın, ken-
dinizi her zaman geliştirin ve hedefle-

rinizden şaşmayın. En önemlisi
de idealleriniz. Unutmayın

hedefe giden yolu ide-
alleriniz belirleye-

cektir. Bugün
sizleri uğurlu-
yoruz, bizleri
başarıları-
nızla her
zaman gu-
rurlandıra-
cağınızı
biliyorum.
Bundan son-

raki hayatı-
nızda hepinize

büyük başarılar
diliyorum” ifadele-

rini kullandı.

İdeallerinizden
vazgeçmeyin

İGD Başkanı 
Mehmet Mert de 
yeğeni Nazlıcan

Mert'in mezuniyet
sevincini paylaşan
isimler arasında 

yer aldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı Hilal Balcı ve Rektör Prof. Dr. Tamer
Dodurga, üniversiteyi birincilikle bitiren
Sevda Şengül’e plaket takdim etti.


